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Horizon

Sommigen dachten dat het doorgestoken kaart 
was: een nummer over ‘We are the champions’ 
omdat we al wisten dat we de kampioen onder 
de kerkbladen zouden worden. Nee, dit kwam 
voor onszelf ook als een verrassing. Uiteraard 
zijn we hier als redactie blij mee, evenals met 
alle felicitaties en enthousiaste reacties uit de 
gemeente. Een foto van de oorkonde prijkt 
elders in deze Present. We gaan niet op onze 
lauweren rusten, maar blijven onze horizon 
verbreden. Dat moet ook wel in een kerk die 
een metamorfose doormaakt, zoals Hans 
van Drongelen beschrijft in het hoofdartikel. 
Het verbreedt onze horizon als we getuigen 
van onteigening durven zijn. Op een pier – zie 
de omslag – lopen we als het ware over het 
water de toekomst in. Over de toekomst gaat 
het rapport ‘Investeren in visie’. We lezen hoe 
de drie wijkkerkenraden van onze gemeente 
hiermee aan de slag willen gaan. Kunnen we 
een kijk voorbij onze horizon hebben? Pieter 
Drenth betoogt in zijn column dat christelijke 
normen en waarden daartoe oproepen. 
Iemand die dat al decennialang doet, is Huub 
Oosterhuis, die voor zijn werk de Theologie 
Oeuvreprijs ontving. Lang niet alle nachten 
geven vergezichten, maar wel de Nacht van 
de Theologie. Ook Antoon van Prooijen heeft 
altijd verder gekeken dan de horizon van zijn 
eigen kerk; Lodewijk Palm gedenkt hem. 
Ervaringen die je opdoet, kunnen je horizon 
verbreden. Zulke ervaringen klonken tijdens 
de wandeling voor vrede; Nel Velthorst schrijft 
erover. De oproep in het vorige nummer heeft 
niet tot reacties geleid. Het zomerprogramma 
in de agenda biedt u nieuwe mogelijkheden tot 
horizonverbreding. De redactie wenst u goede 
zomermaanden met (hori)zon. 

Sieb Lanser

Colofon
Contact redactie.present@
protestantsamstelveen.nl 
Telefoon: 020 - 6413648 

Redactie Piet de Bres, 
Willeke Koops, Sieb Lanser, 
Janet Parlevliet, Jeanette 
Schuijt (eindredactie) en Nel 
Velthorst.
Redactieadres: p/a Kruiskerk, 
van de Veerelaan 30A, 1181 
RB Amstelveen
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Het plenaire programma bestaat uit 
drie onderdelen. Tijdens het diner gaat 
Jacobine Geel in gesprek met Huub 
Oosterhuis over ‘de vreemde in ons 
midden’. Voor deze gelegenheid heeft 
hij een pamfl et geschreven ‘Red hen 
die geen verweer hebben’. Daarin stelt 
hij, dat eigenbelang en hebzucht in 
onze samenleving de plaats van God 
hebben ingenomen. De belangrijkste 

les uit de Bijbel is volgens hem: heb 
je naaste lief als jezelf. De rest ziet hij 
als commentaar. In het deel ‘Vreemd 
Vermogen’ gaat Jacobine Geel in 
gesprek met Harmen van Wijnen en 
Eric Holterhues. Harmen beëindigde 
zijn werk in het bedrijfsleven en ging als 
predikant aan de slag in de Protestantse 
Kerk in Nederland. Eric is theoloog en 
hij trad in dienst van de Triodosbank 
als hoofd kunst en cultuur. Wat is hun 
inbreng als theoloog?
Dan volgen de prijsuitreikingen. Twee 
vakprijzen: de Publicatieprijs voor 
het beste theologische boek gaat 
naar Gerben Heitink voor ‘Golfslag 
van de tijd’, de Podiumprijs voor de 
spraakmakendste theoloog is voor 
Erik Borgman. Voor de eerste keer is 
er ook een uitreiking van de Theologie 
Oeuvreprijs. Deze gaat naar Huub 
Oosterhuis. Tenslotte een ludieke prijs: 
‘Wie is de best geklede theoloog’. 
‘Wat zijn we in Nederland toch dol 
op wedstrijdjes. Wie is de beste, 

wie is de grootste, merkt ds. Ad van 
Nieuwpoort op in de nieuwsbrief van 
de Protestantse kerken Amstelveen/
Buitenveldert. ‘Een competitie kan 
het beste uit een mens halen, maar 
ook het verschrikkelijkste in een mens 
oproepen. Zou niet juist de kerk een 
kritisch antwoord op de geest van 
competitie moeten geven?’ En wat als 
je in je leven niet één keer een prijs 
behaalt, ben je dan een echte loser. 
Gelukkig niet. 
Kinderen met de hoogste cijfers geven 
we prijzen. Zou het niet veel beter zijn 
om aanmoedigingsprijzen uit te reiken 
aan die kinderen die zich inspannen om 
tot de beste te behoren, maar wie dat 
niet lukt. 
Huub Oosterhuis zou zich toch geen 
loser hebben gevoeld als de Oeuvreprijs 
niet was uitgereikt. Zijn vele boeken, 
gedichten en liederen hebben een vaste 
plaats gekregen, zowel in katholieke 
als protestantse kerken. Is dat niet een 
grootse erkenning?

De Nacht van de Theologie 
21 juni: een bijzondere bijeen-

komst voor theologen en theologie-

studenten. Op een unieke plaats, de 

Hermitage en de ernaast gelegen tuin 

van Amstelhoven. Het doel van De 

Nacht van de Theologie is elkaar inspi-

reren en theologen van verschillende 

signatuur en achtergrond met elkaar 

in contact brengen. Of zoals een deel-

nemer het betitelde: ‘het personeels-

feestje van Onze Lieve Heer’.

Nel Velthorst

Huub Oosterhuis
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Zo/ 15-07 

1e collecte: Diaconie, 
hulp uitgeprocedeerde 
asielzoekers
2e collecte: Kerk, plaatselijke 
Raad van kerken

Handwegkerk
10.00 uur: ds. P.A. de Bres
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-
van der Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. N.K. Atmadja
Pauluskerk
10.00 uur: ds. D.J. van 
Eckeveld, Katwijk 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. A.P. van den 
Broek 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: ds. C. Sloots
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: : geen dienst 

Zo/ 22-07 

1e collecte: Diaconie, het 
Wereldhuis
2e collecte: Kerk, in- en 
externe communicatie van onze 
gemeente

Handwegkerk
Dienst in de Paaskerk
Kruiskerk
10.00 uur: ds. P.A. de Bres 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf- 
van der Molen
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.H. Dekkers, 
Wierden
18.30 uur: ds. J. Geene, Katwijk 
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. E. Post 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus 
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor C. van der 
Heijden 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/ 29-07 

1e collecte: Diaconie, zorg- 
en hulpverlening in onze 
gemeente
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Handwegkerk
Dienst in de Paaskerk
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-
van der Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. J.C. Schaap
Pauluskerk
10.00 uur: ds. R.H. Kieskamp, 
Lienden 
18.30 uur: ds. W.G. Gerritsen, 
Oud Alblas 
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H. Kroese, Wijk 
bij Duurstede

De Buitenhof
10.30 uur: mw. E. Kok
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: ds. A.P. van den 
Broek
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/ 05-08 

1e collecte: Diaconie, 
kerkwebradio
2e collecte: Kerk, jeugd- 
en jongerenwerk in onze 
gemeente

Handwegkerk
Dienst in de Paaskerk
Kruiskerk
10.00 uur: ds. W. Janssen
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. H. van Ginkel, 
Goes 
18.30 uur: ds. W. Meijer, 
Voorthuizen
Pelgrimskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent

De Buitenhof
10.30 uur: ds. H.C.M. Bouma
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: drs. P.J. Koens

Zo/ 12-08 

1e collecte: Diaconie, 
stichting De Regenboog
2e collecte: Kerk, werk in de 
Classis

Handwegkerk
Dienst in de Paaskerk
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren  
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard

De Buitenhof
10.30 uur: ds. A.P. van den 
Broek
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor W. 
Berendsen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor P. de Blot

Zo/ 19-08 

1e collecte: Diaconie, 
voedselproject
2e collecte: Kerk, Zending

Handwegkerk
Dienst in de Paaskerk
Kruiskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. F. van Roest, 
Noordwijk 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren 
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser

De Buitenhof
10.30 uur: ds. C. Sloots
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: majoor E. 
Klarenbeek, Leger des Heils
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.P. van den 
Broek

 

Zo/ 26-08 

1e collecte: Diaconie, 
jeugddiaconaat
2e collecte: Kerk, eredienst & 
pastoraat in onze gemeente

Handwegkerk
Dienst in de Paaskerk
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
10.30 uur: drs. K.E.A. Wijkstra
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: ds. A.P. van den 
Broek
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. van ’t 
Riet-Holtrust

Zo/ 02/09 

1e collecte: Diaconie, 
wijkdoel
2e collecte: Kerk, 
bijbelonderwijs plaatselijke 
openbare scholen

Handwegkerk
Dienst in de Paaskerk
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. Maas, 
Hasselt  
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van den 
Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N.M.D. 
Nieuwenhuijze
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: mw. O. van ’t 
Riet-Holtrust
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor P. de Blot

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Handwegkerk 
Handweg 117
020 - 6450909 

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Vreugdehof 
De Klencke 111

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters

Present 
niet in de 
brievenbus?
Het kan voorkomen dat 
u Present niet ontvangt. 
Mocht dit onverhoopt 
gebeuren, geen nood. 
Er is in uw kerk een 
aantal exemplaren 
beschikbaar. Zijn deze 
op? Neemt u dan 
contact op met het 
Kerkelijk Bureau tel.: 
641 36 48 of mail kerk.
buro.secreatriaat@
planet.nl. U krijgt het 
nummer dan nogmaals 
toegestuurd.

Data kopij inleveren 
en verschijnen 
Present

September
thema: Belofte
kopij inleveren: 
14 augustus 
op de mat: 6 september

Oktober
thema: Kijk om je heen!
kopij inleveren: 
18 september 
op de mat: 11 oktober
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Laat ik meteen duidelijk 
maken dat ik negatieve 
kwalifi caties schuw. Niet 
om mezelf oogkleppen 
voor te houden en te doen 
of er niets aan de hand is, 
maar omdat ik negatieve 
bewoordingen wantrouw. 
Ze doen namelijk wat je 
ermee zegt. Als je 'krimp' 
roept, volgt er krimp. Als 
je het over 'kerkverlating' 
hebt, gaan mensen massaal 
de kerk verlaten. En als je 

treurt om het verdwijnen van kerk en 
geloof, is er voor je er erg in hebt niets 
meer van over. Dus doe ik dat niet. 
Want zo raak ik mijn energie kwijt. 

Ander licht
Ik zou de ontwikkelingen in onze 
tijd onder een heel ander licht willen 
zien: die van veranderend spiritueel 
leiderschap. Het leiderschap zoals 
dat door de kerken is uitgeoefend 
in de afgelopen eeuwen heeft grote 
invloed gehad op de wijze waarop 
onze samenleving gevormd is. De kerk 
zorgde voor een stevig fundament 
waarop het leven gebouwd kon 
worden. En dit fundament was binnen 
een kerkelijke stroming voor iedereen 
herkenbaar. Er was een geestelijk 
en sociaal thuis dat een zekere 
geborgenheid gaf. 

Verandering
Dit is totaal veranderd. Ik hoef maar 
naar mijn eigen gezin te kijken om 
te zien dat deze tijd die vertrouwde 
kerkelijke structuur overhoop heeft 
gehaald. De geborgenheid van 
kerk en gemeente is verdreven. 
Het gezinsleven, dat vroeger een 
vanzelfsprekend ritme had, is deel 
van mijn drukke agenda geworden; 
we bespreken de aankomende week 
alsof we een bedrijf runnen. De 

kinderen hebben al een heel traject van 
uiteenlopende en algemene scholen 
achter de rug. In de instellingen 
waarin mijn vrouw en ik als pastor 
werken, komen we uiteenlopende 
disciplines en belangen tegen. Een 
grote verscheidenheid aan mensen van 
allerlei afkomst beweegt zich rondom 
ons en beïnvloedt onze wijzen van 
denken en doen. Het leven is werkelijk 
opengebroken en doorstoken door 
allerlei nieuwe ontwikkelingen en 
ervaringen. En dit maakt de band met 
de kerk die eerst als centrum van het 
leven kon dienen, losser en losser. En 
het is bijna vanzelfsprekend dat op 
deze wijze het spiritueel leiderschap 
van de kerk wordt uitgehold. 

Geestelijk kapitaal
En dat is nu erg jammer. Want de kerk 
– wij, gelovigen – beheren een groot 
geestelijk kapitaal waar we heel veel 
mensen 'rijk' en gelukkig mee kunnen 
maken. Want dat mensen daar wat aan 
kunnen hebben, juist in zo'n hectische 
wereld als de onze, is duidelijk. Ik zie 
dat de vraag naar zingeving niet is 
afgenomen. Ik merk dat de behoefte 
van mensen om zicht te krijgen op wat 
er van belang is in het leven groot is. 
Het verlangen om betekenis te geven 
aan ervaringen is niet verdwenen. 
Pijn en verdriet worden nog altijd niet 

weggenomen door het slikken van 
een paar pilletjes. Geestelijke leiding 
is geen residu van vergeten tijden 
en zinloos voor mensen die geleerd 
hebben het allemaal zelf uit te zoeken. 
Ik zou zeggen: juist in tijden waarin 
mensen zoveel hebben uit te zoeken 
en geen tijd en gelegenheid meer 
hebben om voor hun spirituele leiding 
zorg te dragen, kan de kerk dit aan de 
orde stellen. 

Onteigening
Ik lees nu een boek uit 2008 van de 
Amerikaanse katholieke theoloog 
Tom Beaudoin die daarin probeert 
het geloof een plaats te geven in 
onze voortdurend veranderende 

samenleving. Hij stelt vast dat veel 
van wat de kerk groot heeft gemaakt, 
op dit moment 'onteigend' wordt, 
zoals hij dat noemt. Vormen, normen, 
gebouwen, denken en doen, alles 
verdwijnt. Maar, zegt hij dan, misschien 
stuiten we hier juist op de kern van 
het christelijk geloof en moeten we 
leren van onze verworvenheden en 
vanzelfsprekendheden af te zien. Hij 
noemt ons als gelovigen van deze tijd 
'getuigen van onteigening', maar ziet 
dit juist als een groot voordeel. We 
moeten dit niet zien als verlies, maar 
als een mogelijkheid de samenleving 
open tegemoet te treden. Misschien 
moeten we dit zelfs als onze 
hedendaagse roeping zien. Flexibel 

en creatief inspelen op de vraag naar 
spiritualiteit die altijd aanwezig is. 

Energie
Dit houdt in dat we onze kerk een 
nieuw speerpunt kunnen geven. 
Ik zou zeggen dat we voor een 
nieuwe uitdaging staan als kerkelijke 
gemeenschap om het spiritueel 
leiderschap te verleggen vanuit de 
meer besloten gemeenschap naar de 
wereld toe. Maar voor alles moeten we 
leren om getuigen van onteigening te 
zijn. Want dit kan de wereld overtuigen. 
Er zit namelijk een grote geestelijke 
kracht in die mensen overtuigt. Lukt 
ons dit, dan wacht ons een spannend 
avontuur. En daar krijg ik energie van.

Metamorfose van de kerk
Hans van Drongelen  

Vanuit mijn ervaringen als lid 

van de verse wijkgemeente Amstelveen 

Zuid –  ik woon in  Westwijk –  en als 

studentenpredikant in Delft, waar ik 

werkzaam ben, wil ik stilstaan bij de 

veranderingen die ik in deze tijd in de 

kerk zie plaatsvinden. Deze veranderingen 

zijn overal, in Delft, hier in Amstelveen, 

in mijn eigen studentengemeenschap. 

En de vraag is, hoe ik de ontwikkelingen 

die ik zie moet benoemen. Hebben we te 

maken met krimp? Met kerkverlating? Met 

het verdwijnen van kerk en geloof in onze 

samenleving? 
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Het was 2 juni. Op zich een dag 
als ieder ander, behalve misschien 
voor de twintig leden van onze 
Protestantse gemeente die deze dag 
jarig waren. Als u dit leest: alsnog 
hartelijk gefeliciteerd! 
Op deze dag, 2 juni, had de PKN, 
onze protestantse kerk, de Dag 
van de Communicatie belegd. Let 
u even op kapitalen en lidwoorden. 
Niet een dag van communicatie, 
wat eigenlijk iedere dag zou 
moeten zijn, maar DE Dag van de 
Communicatie. Dat moet wel een 
bijzondere dag zijn. En dat werd het 
in ieder geval voor onze gemeente in 
Amstelveen-Buitenveldert. 
Onderdeel van De Dag van De 

Communicatie was de 
verkiezing van Het beste 
kerkblad van Nederland. 
Er waren tientallen 
inzendingen. En laat nu 
uitgerekend ons eigen 
blad, Present, door de 
jury worden aangewezen 
als beste kerkblad van 
Nederland in 2012. 
Present werd geprezen 
door Jan Schinkelshoek, 
de voorzitter van de jury: 
‘Het is een herkenbaar, 
modern, kleurrijk 

protestants kerkblad, dat 
zowel voor kerkgangers 
als randkerkelijken de 
moeite waard is om 
gelezen te worden.’ Zo, 
die onderscheiding staat. 
Nu nog die randkerkelijken 
ervan overtuigen dat 
Schinkelshoek gelijk heeft.
Redactie en alle 
andere bijdragenden: 
hartelijk gefeliciteerd, 
en ga zo door. Als de 
Trots niet een van de 
zeven hoofdzonden 
was zou je reuze trots 
op ons kerkblad zijn! 
Toen we met Present 
begonnen hadden we 
het vertrouwen dat dit 
blad een goede opvolger 
zou zijn van Horizon en 
de wijkbladen, misschien 
zelfs wel een verbetering. 
Maar dat moet vervolgens 
nog wel gedaan worden. 
Het is natuurlijk teamwerk, maar 
een bijzondere felicitatie is toch op 
zijn plaats voor Jaap Doolaard, de 
geestelijke vader van dit blad en 
eerste hoofdredacteur. Jaap was 
zeer verheugd toen hij ervan hoorde. 
Maar ook de huidige redactie en 

de vormgevers kunnen er wat van. 
Hulde!
Weet u wat, lezer? Wees trots op 
Present. Laat dit blad eens aan uw 
buren zien: kijk dit is nu het beste 
kerkblad van Nederland. Is dat soms 
ook iets voor jou?

Hoera voor Present
uit de algemene kerkenraad

Melis Melissen, voorzitter Hans van Strien, penningmeester

Natuurlijk, we blikken ook terug. 
Op de gemeenteavond hebben we 
gesproken over de jaarrekening van 
2011. U heeft uw mening laten horen 
over het fi nanciële verslag van 2011. 
Dank voor uw inbreng. 

Horizon verkennen
Juist de afgelopen tijd zijn we fors 
bezig geweest met de verkenning 
van onze horizon. In Present heeft 
u de hoofdlijnen kunnen lezen van 
het rapport ‘Investeren in visie’ 
van de commissie ‘Denktank’. 
Ook heeft u kunnen lezen over alle 
plannen rondom de verbouwing van 
de Paaskerk en, niet in de laatste 
plaats, over de ontwikkelingen 
in Westwijk. Daar is het College 
van Kerkrentmeesters nauw bij 
betrokken. Want al die gedachten, 
al die plannen, worden op enig 
moment vertaald in harde euro’s. 
Het College behartigt de stoffelijke 
belangen van de kerk, uw kerk. 
Daarom moet het College zich 
tegenover u verantwoorden over de 
fi nanciële gevolgen van de uitvoering 

van die plannen. De inhoudelijke 
goedkeuring voor die plannen ligt bij 
de (Algemene) Kerkenraad en het 
denkwerk daarover bij weer andere 
groepen. Elke groep werkt dus met 
zijn eigen horizon zou je kunnen 
zeggen.

Een speciaal fonds nieuwe plannen
Het rapport ‘Investeren in visie’ 
geeft een richting aan. Zo geeft het 
rapport aan dat we een groter tekort 
mogen accepteren. Maar ze geeft 

ook aan dat er goed onderbouwde 
plannen moeten komen. Om 
deze plannen te beoordelen stelt 
de Algemene Kerkenraad een 
commissie van wijzen in. Deze 
commissie beoordeelt de plannen 
en geeft aan of ze uitgevoerd mogen 

worden. Het College 
van Kerkrentmeesters 
buigt zich over de 
vraag: Hoe geef 
je die vorm in een 
begroting? We 
denken als volgt: het 
bedrag van de extra 
ruimte van circa 
€ 300.000 per jaar 
dat in het rapport 
wordt genoemd 
zou in één keer 
van de Algemene 
reserve moeten worden 
overgebracht naar een speciaal 
Denktankfonds (een werknaam). Op 
die manier wordt direct zichtbaar 
wat de beschikbare extra middelen 
zijn voor de komende vier jaar. In de 
jaarrekening wordt elk jaar zichtbaar 
wat er met die beschikbaar gestelde 
euro’s wordt gedaan. En u kunt daar 
op de gemeentevergadering uw 
mening over geven. Zo kunnen we 
voor 2013 ‘gewoon’ een begroting 
maken. Daarin kijken we één jaar 
vooruit naar de ontwikkeling van 
baten en lasten voor dat jaar. En 
als College van Kerkrentmeesters 
kijken we altijd verder. Wij hebben 
een wat langere horizon: de 
meerjarenramingen.

college van kerkrentmeesters

Horizon verkennen

Het thema van dit nummer is Horizon. Doet het College 

van Kerkrentmeesters daar ook wat mee? Ja, dat doen we zeker! 

Vooruitkijken is een wezenlijk deel van ons werk. 

Vooruitkijken is 
ons werk
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wat te bieden! Het levensverhaal van 
ouderen is ook voor jongeren van belang, 
zo kun je generaties met elkaar verbinden. 
We zouden graag een opbouwwerker 
willen hebben om hiermee aan de slag 
te gaan. Gericht op jongeren en ouderen 
willen we bovendien ons cultureel profi el 
versterken. Zo hebben we in juni op 
de kerkenraadsvergadering gesproken 
over ons muziekbeleidsplan. Ook de 
iconententoonstelling is daarvan een mooi 
voorbeeld. 

We merken dat het steeds moeilijker 
is om vrijwilligers in dragende posities 
te vinden. Het vrijwilligersbeleid kwam 
daardoor ook als aandachtspunt naar 
voren. We streven naar professionele 
krachten met daaromheen een pool 
van vrijwilligers die klussen willen 
doen. 
Tot slot willen we ons inzetten voor 
meer geloofsverdieping en toerusting. 
Wat ons betreft doen we dat samen 
met de twee andere wijkgemeenten. 
Stel je eens voor, het aanbod in een 
mooi krantje huis-aan-huis verspreid.’

Zuid: op zoek naar draagvlak en 
samenhang 
Peter van Leeuwen, ouderling-
kerkrentmeester: ‘Het rapport is 
gepresenteerd in de kerkenraad 
en daarop kon een ieder reageren. 
Maar door het fusieproces zijn 
we nog niet toegekomen aan een 
uitvoerige gedachtenwisseling. De 
aandachtsgebieden die eruit springen 
volgens de kerkenraad zijn: jongeren, 
ouderen, fusie en geloofsverdieping. 
Niet dat we die andere dingen niet 
belangrijk vinden, maar zoiets als 
ledenadministratie zien we meer als 
een randvoorwaarde die op orde moet 
zijn. Het principevoorstel om vermogen 
verantwoord in te zetten, is meer dan 
welkom. Wat ons betreft starten we snel 
met de invulling van de vacature die is 
ontstaan door het vertrek van ds. Visser.

We gaan in Zuid een zorgvuldig 
proces in om ideeën te verzamelen en 
verder uit te werken. Liever goed dan 
haastig. Er zijn al heel veel plannen 
geschreven. We vinden het belangrijk 

dat plannen voor activiteiten worden 
gedragen. Je moet alleen dingen 
organiseren als er ook mensen zijn 
te vinden die zich daarvoor willen 
inzetten en je de plannen daadwerkelijk 
kunt realiseren. Een andere opgave 
is zoeken naar samenhang tussen de 
aandachtsgebieden, dat verhoogt de 
impact. Pastoraat voor jongeren en 
ouderen moet je bijvoorbeeld aan elkaar 
zien te verbinden. Ouderen hebben ook 
iets te geven. En communicatie moet je 
doelgroepgericht doen.

We gaan ermee aan de slag en willen 
de gemeenteleden daarbij betrekken. 
Dan kunnen we gelijk de gelegenheid 
te baat nemen om elkaar in de 
nieuwe wijkgemeente beter te leren 
kennen. De komende maanden willen 
we het rapport met verschillende 
groepen bespreken. Een idee is 
om running diners organiseren. 
Gemeenteleden koken voor elkaar 
en vertrekken na elke gang naar een 
volgend adres. Het dessert staat als 
afsluiting klaar in de kerk.’

Pelgrimskerk: herkenbaar in de wijk
Henk Stok, voorzitter: ‘Het rapport 
is instemmend ontvangen door de 
kerkenraad. Als direct uitvloeisel heeft 
een speciale commissie een beleidsplan 
ontwikkeld dat we aan de gemeente 
hebben voorgelegd.
Voor ons zijn ‘publiciteit’ en ‘naar 

buiten treden’ de belangrijkste punten. 
Daarnaast zijn er ook plannen voor 
andere vieringen. We zijn begonnen 
met een Taizéviering op Paasnacht. Daar 
kwamen mensen op af die je anders 
nooit ziet. Ook willen we interactieve 
vieringen, met een levende voorganger 
en levende mensen die op elkaar 
kunnen reageren. 
Volgend jaar willen we alle registers 
opentrekken, omdat de Protestantse 
gemeente in Buitenveldert dan vijftig 
jaar aanwezig is. Dat feest grijpen we 
onder andere aan om herkenbaar te zijn 
in de wijk, om ruimer te denken dan de 
eigen gemeente. We willen een eigen 
krant uitbrengen voor heel Buitenveldert 
met het thema ‘pelgrimeren’. Met daarin 
alle activiteiten van de feestweek. 
Daar gaat onze energie in zitten en 
daarvoor willen we geld vragen van het 
vernieuwingsfonds.
Ik noem een paar van de activiteiten: 
de lagere scholen willen we betrekken 
door een wedstrijd te organiseren 
over het thema. Het plan is om met 
Gert Jan Slump een muziekproductie 
te maken met mensen uit de buurt of 
verder. Samen teksten schrijven, muziek 
componeren en uitvoeren. Ook komt 
er een inspiratiebeurs, waarvoor we 
onze medehuurders: een Koreaanse 
groep, de gemeente van Christus en de 

zevende-dagadventisten uitnodigen om 
zich te presenteren. En niet de vergeten 
de koren die in de Pelgrimskerk 
repeteren.’

Kruiskerk: ingezette lijn versterken
Het rapport van de denktank komt voor de 
Kruiskerkgemeente op een goed moment. 
De kerkenraad was namelijk al van plan 
een verouderd beleidsplan te actualiseren. 
Voorzitter Erik Schouten:’Investeren in visie 
biedt een goede opstap om tot prioriteiten 
te komen. Twee kerkenraadsavonden 
en een hele dag op Kaageiland stonden 
in het teken van de vragen van de AK. 
De mening van de kerkenraad over het 
principevoorstel om vermogen op een 
verantwoorde manier te gaan investeren is 
overduidelijk. Op een vijfpuntsschaal gaven 
drie kerkenraadsleden ‘tamelijk positief’ en 
twaalf leden ‘zeer positief’ aan.
Onze prioriteiten zijn: jongeren, ouderen, 
de nieuwe vrijwilliger en geloofsverdieping 
en toerusting. De meeste aandacht willen 
we geven aan jongeren. Onze kerk is 
vergrijsd, maar de buurt zien we juist 
verjongen. Het afgelopen jaar hebben 
we met kerst- en paasvieringen veel 
kinderen uit de buurt verwelkomd. Die 
lijn willen we voortzetten. Veel ideeën 
kwamen naar boven bij het thema 
ouderen. Het gaat wat ons betreft over 
activerend ouderenbeleid – zij hebben 

Investeren in visie
Drie wijkkerkenraden over het rapport van de denktank
Willeke Koops en Janet Parlevliet

De aandachtsgebieden in het rapport 
van de denktank zijn: 
• Positie van jongeren en nieuwe generaties
• Positie van ouderen
• Kerk- & gemeentefusies
• Opkomst van de nieuwe vrijwilliger
• Ledenadministratie & geldwerving
• Toenemend belang van pr & communicatie
• Diaconaat
• Geloofsverdieping & toerusting
• Kerk- & structuurwijzigingen

'Besteed het vermogen van de kerk 

op een zinvolle en gerichte manier, nu het 

nog kan.' Dat is kortweg de aanbeveling 

van de denktank in het rapport ‘Investeren 

in visie’. Op verzoek van de AK gemaakt. 

De AK heeft de drie wijkkerkenraden 

gevraagd wat hun mening over het 

rapport is en of zij met concrete plannen 

willen komen. Present peilde hun reacties.
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college van diakenen

2011 was een overgangsjaar: maar 
liefst vijf mensen namen afscheid van 
het College, vaak na een jarenlange 
staat van dienst. Vier nieuwe 
krachten volgden hen op. En ook de 
voorzitter, weliswaar al langer diaken, 
moest groeien in zijn nieuwe rol. Dit 
betekende dat er sprake was van 
eigenlijk een heel jaar van overdracht, 
kennis maken, inwerken en zoeken: 
hoe kunnen we het werk zoveel 
mogelijk laten doorgaan? Wat is wel 
en niet belangrijk? Wat verwachten 
al onze contacten van ons en wij van 
hen? En hoe gaan we daarmee om?
Persoonlijk kan ik aangeven, dat deze 
zoektocht inspirerend is en ingewikkeld 
tegelijk. Zoals al vaker gememoreerd 
is, bevindt de kerk zich op een 
kruispunt waarop beslissende keuzes 
gemaakt worden voor de toekomst. 
En ook aan de diaconie gaat dit proces 
niet voorbij. Gelukkig en spannend.

Hoogtepunten waren er zeker, 
ondanks de gerichtheid op continuïteit. 
Het jeugdwerk kreeg, door een 

goede samenwerking met PJR 
en kerkrentmeesters, nieuw elan. 
Maar liefst 22 jongeren, lang niet 
allemaal bekenden, deden een 
maatschappelijke stage. En de 
talentenactie tijdens de 40-dagentijd 
was een groot succes dankzij vele 
jongeren èn volwassenen. Mooie 
voorbeelden van echt diaconaat: 
samen goede werken doen en samen 
delen in de vreugde!
In de wijken kwamen goede 
initiatieven tot stand: deelname aan 
een sponsorloop in de Kruiskerk en de 
oprichting van een talentenbank in de 
Handwegkerk. Velen waren daarnaast 
druk met het gewone werk. ‘Wat doen 
jullie toch veel, eigenlijk te veel’, zei 
iemand laatst tegen me.

Zorgen zijn er natuurlijk ook genoeg. 
U kent ze wel: teruglopende 
collecteopbrengsten, vacatures…. 
We moeten er niet voor weglopen 
maar willen er, indachtig het rapport 
van de denktank, met een frisse blik 
naar kijken! Onze fi nanciële situatie 

is gelukkig niet slecht, dus dat geeft 
ruimte. Wel is het belangrijk om elkaar 
vast te houden èn te durven kiezen, 
ook voor onbekende of vreemde 
wegen.

De uitdaging voor 2012 en 2013 is 
dan ook: het diaconale werk blijven 
voortzetten en het bewustzijn hierover 
stimuleren en tegelijkertijd keuzes 
maken: wie doet wat? Wat hoeven we 
niet meer te doen? En welke nieuwe 
initiatieven, passend bij de vragen 
van deze tijd en plaats, kunnen we 
opstarten? Uw eigen ideeën hierover 
hebben we hard nodig: àlle gelovigen 
zijn immers ambtsdrager, heb ik laatst 
geleerd.
Diaconaal werk is erg inspirerend en 
daarbij weten we ons telkens gesteund 
door velen: in fi nancieel opzicht, maar 
veel belangrijker nog: in woord, daad 
en gebed. Dank u daarvoor!

Hoogtepunten 2011

Recentelijk heeft het College van Diakenen verslag gedaan en 

verantwoording afgelegd over het jaar 2011. Er is een jaarverslag geschreven 

en de financiële balans is opgemaakt: de stukken kunt u vinden op de website 

of opvragen bij ons secretariaat (zie adresgegevens). Daarnaast willen we u in 

dit artikel een overzicht bieden van enkele belangrijke wetenswaardigheden. 

Geert-Jaap Welsing

College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
Secretariaat: Nieuwe Keizersgracht 1A, 
1018 DR Amsterdam, 
tel.: 020-5353700, mail: secretariaat.cvd@
protestantsamstelveen.nl
Rekening 69.97.43.532 of 526833 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert

zwo

Wandeling voor de Vrede

Na een korte inleiding door ds. 
Marianne Bogaard over de intentie van 
deze wandeling gingen we van start. 
Viermaal was er een pauze, waarin 
mevrouw Gery de Vries op inspirerende 
en indringende wijze vertelde over 
haar ervaringen tijdens haar bezoek 
aan Israël/Palestina in de kerstperiode 
2011. Zij nam ook deel aan het planten 
van olijfbomen, een heel zwaar werk 
(voor een uitvoerig verslag: zie Present, 
nummer 5). 
Bij de derde stop, bij de picknickplaats 

bij de Geitenboerderij, stond ds. Auke 
Hofman ons op te wachten met koffi e/
thee en koekjes. Zowel tijdens deze 
stop als tijdens de wandeling werden 
meningen over de in onze ogen bijna 
uitzichtloze situatie in Israël/Palestina 
uitgewisseld. Maar de mensen daar 
houden hoop. 
In stilte konden we ook genieten van 
de prachtige natuur. 

Het einde van de tocht werd afgesloten 
door ds. Marianne Bogaard. Zij besloot 

met twee uitspraken, die ook ons hoop 
moeten geven. De bekende uitspraak 
van Luther: ‘Als ik wist dat de wereld 
morgen zou vergaan, zou ik vandaag 
nog een boom planten’. En een veel 
recentere uitspraak van de Palestijnse 
boer Daoud Nasser, toen trucks zijn 
familieboerderij bij Bethlehem dreigden 
te verwoesten: ‘Ik weiger een vijand te 
zijn’. Dat te kunnen zeggen, als de vijand 
je iedere dag bedreigt in je bestaan dan 
moet je stevig in je schoenen staan.

De deelnemers hebben deze wandeling 
als inspirerend ervaren. We hopen dat 
de thuisblijvers – vanwege het regen-
achtige weer of om andere redenen – 
er de volgende keer bij zullen zijn.

Op maandagavond 4 juni waren 22 deelnemers naar de 

parkeerplaats aan de Karssenlaan gekomen, al dan niet gewapend 

met paraplu, om te wandelen voor de vrede.

Nel Velthorst
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raad van kerken

Alles wat van metaal is, moet 
in een bakje dat door een soort 
röntgenapparaat gaat. De screening 
is net zoals op de luchthaven. Op 
uitnodiging van dominee Joop 
Spoor brengen zes leden van de 
raad van kerken een bezoek aan het 
Detentiecentrum. Hij ontvangt ons 
hartelijk en geeft een rondleiding – 

voor zover dat mogelijk 
is. Vanuit het raam 
op zijn werkkamer 
wijst hij ons de drie 
afdelingen waar op 
dit moment zo’n 125 
bewoners wonen. Ooit 
meer dan driehonderd. 
Voor bewoners is er 
een luchtkooi waar 
ze op en neer kunnen 
lopen of een balletje 
trappen. Ze mogen 
er ook roken, in hun 
‘kamers’ mag dat niet.

Iedere week schenken kerken in de 
omgeving van Schiphol, op verzoek 
van de geestelijk verzorgers van 
het Detentiecentrum Schiphol, 
een zestal bossen bloemen aan de 
bewoners van het Centrum. Met 
daaraan een kaartje met groeten 
en goede wensen. De raad van 
kerken coördineert de bijdrage van 
de kerken van in Amstelveen en 
Buitenveldert. 

Ds. Spoor spreekt over bewoners, 
maar in werkelijkheid zijn het 
gedetineerden, gevangenen. En 
aan gevangenen kleeft het woord 
crimineel. Dat zijn de meesten niet. 
Drie groepen bewoners verblijven 
er: in het Huis van Bewaring 
zitten vooral ‘bolletjesslikkers’ en 
criminelen die in Nederland zijn 
opgepakt. Dan zijn er mensen die 
aan de grens geweigerd zijn en terug 
moeten. Ook zijn er mensen zonder 
papieren. 

De Geestelijke Verzorging en de 
werkgroep Bejegening proberen 
voor deze mensen een zo humaan 
mogelijk klimaat te scheppen. Zo 

zijn er regelingen om vrijwilligers 
uit kerken toe te laten. Ook zijn 
er soepele bezoekregelingen voor 
familie en vrienden. Het harde feit 
blijft staan: deze mensen mogen hier 
niet blijven. 

De Geestelijke Verzorging – 
katholiek, protestant, moslim – is 
voor de bewoners zeer belangrijk. 
Met elkaar delen de geestelijke 
verzorgers dezelfde werkkamer. 
Daar hangt een grote poster met het 
opschrift: ‘Nog nooit heeft een mens 
het recht gehad op ook maar één 
korrel zand.’ Bijna alle bewoners zijn 
gelovige mensen die steun zoeken in 
hun religie. 
Voor de drie groepen zijn er iedere 
zondag drie kerkdiensten in een 
stiltecentrum. Een vierkant vertrek 
waar zo’n man of dertig in kunnen. 
Voor de moslims is deze ruimte 
op vrijdag hun gebedsruimte. Elke 
viering heeft een andere inrichting 
nodig. De zondagsvieringen, 
afwisselend protestants en 
katholiek, zijn meestal Engelstalig. 
Als er gitaristen of fl uitspelers zijn, 
mogen die spelen. Je weet als 
voorganger nooit wat voor mensen 

Bezoek aan Detentie-
centrum Schiphol Oost

Wanneer hebben wij gezien dat u 

ziek was of in de gevangenis zat 

en zijn we naar u toe gekomen? 

Matteüs 25,39 (25:39)

Tom Buitendijk

je in de kerk krijgt. Het is iedere keer 
een andere groep bewoners. 
De kerkvrijwilligers zijn belangrijke 
mensen. Om wat ze doen, maar 
ook om wat ze voor kunnen mensen 
symboliseren: in het land waar je 
wordt uitgezet zijn er mensen die 
met je willen meeleven. 

Persoonlijke contacten – ook van 
groot belang – ontstaan spontaan: 
‘wilt u met me bidden, wilt u me 
zegenen, of bid ook voor mijn 
familie’. 
Hier raken we aan de bronnen van 
geloof en spiritualiteit die in de 
‘gewone’ kerken nooit zo aan de 
oppervlakte liggen.

De sfeer in Schiphol-Oost is hartelijk 
en humaan. Voor het welzijn van de 
mensen worden regels weleens 
opzij gezet. Binnenkort wordt het 
detentiecentrum opgeheven en 
opgenomen in een groter centrum 
voor zevenhonderd mensen. 

De Raad van Kerken Amstelveen/
Buitenveldert hoopt de gemeenten 
en parochies te kunnen interesseren 
voor deze vorm van Justitiepastoraat. 
Want er zijn vrijwilligers nodig. Ook 
op dit soort plekken kunnen kerken 
hun betrokkenheid tonen. Zowel voor 
de bewoners als voor het personeel 
is betrokkenheid van mensen 
‘van buiten de poort’ welkom. Zo 
kunnen we ook onze werken van 
barmhartigheid verrichten. “Alles wat 
jullie gedaan hebben voor een van de 
onaanzienlijksten van mijn broeders 
of zusters, dat hebben jullie voor mij 

gedaan.”
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In de lijn van deze gedachte spreken 
we in overdrachtelijke zin dan ook wel 
over de horizon als de grens van het 
leven, de dood. ‘De horizon voorbij’ 
betekent dan voorbij de grenzen van 
het aardse en vergankelijke, en contact 

met het transcendente, met het 
eeuwige, met God. 

Maar er zit ook een andere kant aan 
de term horizon. Horizon komt van 
het Griekse werkwoord horizoon, dat 
beperken betekent. Dan moeten we bij 
horizon denken aan inperken, afpalen. 
De horizon begrenst mijn territorium, 
mijn leefgebied. En uiteindelijk is dat 
altijd maar een klein, beperkt gebied. 
In ieder geval in letterlijke zin: voor een 
persoon met een gemiddelde lengte ligt 
de horizon zo’n 5 kilometer verwijderd. 
Zelfs als we op een toren van 100 meter 
klimmen ligt de horizon toch minder dan 
40 kilometer van ons vandaan. Echt maar 
een klein stukje van onze aardbol. 

En dat geldt ook in fi guurlijke zin. Te vaak 
zien we dat mensen zich in hun interesse 
en zorg beperken tot een kleine kring, tot 
dat wat bekend, veilig en vertrouwd is. Ze 
hebben weinig oog voor dat wat ‘voorbij 
hun horizon’ ligt. Andere huidskleur, 
andere levensgewoonten, andere cultuur, 

andere godsdienst……het is niet hun 
pakkie-an, ze moeten er niets van hebben. 
Ook de confl icten en de ellende in de 
wereld moeten niet te dicht bij komen. 
Geen probleem zolang het maar beperkt 
blijft tot onze huiskamers binnenkomende 
televisiebeelden, maar niet in ons land, 
niet in onze stad, niet in onze buurt!

Deze horizon-beperking doet maar al 
te zeer de ogen sluiten voor armoede, 
honger, vervolging en vrijheidsbeperking 
in de rest van de wereld. Mensen stellen 
eigen belang in plaats van solidariteit; het 
budget voor ontwikkelingssamenwerking 
moet worden verlaagd. Andere culturen 
worden niet getolereerd; eigen volk 
eerst. We zien een zorgwekkende 
groei van stemmen uitgebracht op een 
egoïstische, provinciale en intolerante 
partij die dit propageert.

Christelijke normen en waarden roepen 
op tot een kijk voorbij de horizon, en ook, 
als u het mij vraagt, een stem op een 
andere partij.

column

Horizon
Pieter Drenth

in memoriam

Bij het heengaan van 
Antoon van Prooijen (1936-2012)

In een overvolle Pelgrimskerk werd op 
14 juni afscheid genomen van Anton 
van Prooijen. Twee Schriftgedeelten, 
die een leidraad vormden voor Antons 
leven en werken, werden uitgelicht: ‘Het 
begin van de wijsheid is ontzag voor de 
Heer’ en ‘Opdat zij allen één zijn’. Het 
doel in zijn dienst aan de wereld en de 
kerk was, op basis van deze teksten, 
verbindingen leggen: als ouderling 
in de Pelgrimskerk, als voorzitter van 
de Raad van Kerken in Amstelveen-
Buitenveldert, als covoorzitter van 
de Algemene Kerkenraad, als lid van 
gregoriaanse koren, als deelnemer 
aan en penningmeester van de School 
voor Filosofi e en meer. Steeds had 
de oecumene zijn grote aandacht, 
in Buitenveldert en daarbuiten. Ik 
heb het voorrecht gehad gedurende 

twee periodes nauw met Anton 
samengewerkt te hebben. In de 
jaren tachtig van de vorige eeuw 
hebben we het gereformeerde en 
hervormde jeugdwerk bijeengebracht. 
We moesten grote cultuurverschillen 
overbruggen, maar konden die 
overwinnen wat leidde tot de 
oprichting van de Gereformeerd-
Hervormde Jeugdraad, de voorloper 
van de PJR. Van 1994-2002 waren wij 
beiden voorzitter van de AK, Anton 
alleen nog een jaar langer. We hebben 
toen moeilijke besluiten moeten 
voorbereiden zoals het sluiten en 
verkopen van drie kerkgebouwen. Ook 
hebben we intensief bemiddeld bij 
het samengaan van wijkgemeentes 
en confl icten tussen predikanten. 
Maar er zijn daarnaast vele dankbare 

herinneringen aan de bijdragen die 
we hebben kunnen leveren voor de 
opbouw van één Protestantse Kerk 
in Amstelveen-Buitenveldert. Hoewel 
onze stijl van besturen zeer verschillend 
was, hebben we nooit verschil van 
inzicht gehad. Antoons rust, wijsheid en 
Godsvertrouwen zijn voor mij persoonlijk 
steeds een hulp en voorbeeld geweest. 
Tot vlak voor zijn dood heeft hij zich 
actief ingezet bij het nadenken over 
de toekomst van de oecumene 
tussen de Pelgrimskerk en de Rooms-
katholieke parochie De Goede Herder in 
Buitenveldert. Onze kerkgemeenschap 
heeft veel aan Anton te danken. Moge 
zijn nagedachtenis ons tot zegen zijn 
en moge de troostende nabijheid van 
de Heer van alle leven zijn echtgenote 
Hanny omringen.

Lodewijk Palm

Als je op zee vaart, of rijdt door 

een vlak land zonder obstakels in de 

vorm van heuvels, bossen of huizen, 

lijkt de horizon, of de kim, ver weg. Veel 

mensen associëren de term ‘horizon’ dan 

ook met de verte, de verre grens van ons 

blikveld. Daar waar de zon des ochtends 

opkomt en des avonds ondergaat. Voorbij 

de horizon ligt het ontoegankelijke, het 

onbekende, het oneindige. In de tijd 

waarin mensen uitgingen van de ‘platte 

aarde’ dachten ze, dat je voorbij die 

horizon ook het gevaar liep zo maar van 

de aarde af te vallen.
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Zuid
Vieren in de zomer
Vanaf Pinksteren zijn wij één wijk-
gemeente in Amstelveen Zuid. 
Dat hebben we met een prachtige 
gezamenlijke dienst mogen inluiden. 
Daarna hebben wij door omstandig-
heden nog een paar weken ‘apart’ 
gevierd. Er waren diensten in de 
Handwegkerk en in de Paaskerk. Voor 
de laatste keer zal dat 15 juli het geval 
zijn. Twee mensen, die al heel wat jaren 
meelopen in kerkelijk Amstelveen, 
gaan voor: ds. Piet de Bres in de 
Handwegkerk en ds. Nieke Atmadja in 
de Paaskerk. 
Vanaf 22 juli zijn al onze diensten 
gezamenlijk. Of beter geformuleerd: 
vanaf 22 juli hebben wij als wijk-
gemeente Zuid één preekplek. In de 
zomer is dat de Paaskerk. Op die zondag 
gaat ds. Mirjam Buitenwerf - van der 
Molen voor in een dienst van schrift 
en tafel. Zondag 29 juli is onze interim-
predikant ds. Cor Schaap de voorganger. 
Daarna komt u in de diensten weer de 
vertrouwde dienstdoende predikanten 
tegen. Op 5 augustus zal ik voorgaan, op 
12 en 19 augustus ds. Gert Jan de Bruin 
en op 26 augustus en 2 september zal 
ik weer voorgaan. Laatstgenoemde 
datum is een datum om te markeren: 
wij houden dan onze laatste dienst in 
de Paaskerk vóór de verbouwing. In 
de dienst leggen de ouderlingen Ilse 

Meester, Fijtje Ran, Rina Ran en Berend 
van Stal hun ambt neer. Wij danken hen 
voor hun grote inzet en betrokkenheid, 
jarenlang! In de dienst vieren we het 
avondmaal.

Vanaf 9 september zullen alle diensten 
in de Handwegkerk zijn. We beginnen, 
toepasselijk, met onze startzondag. De 
kinder(neven)dienst bereidt zich voor 
op het afscheid van de oudste kinderen 
die naar de tienerdienst gaan. Ook is er 
bevestiging van ambtsdragers. Maar dan 
is de zomer alweer voorbij, dus daarover 
in de volgende Present meer!

En verder…….
Het was een turbulent seizoen. Veel 
vergaderingen, groepen leerden elkaar 
nader kennen en trokken steeds meer 
samen op. Fusie, bouw en verbouw 
vroegen veel aandacht. Dan is het goed 
om bewust de rust van de zomer in te 
gaan. De overige activiteiten liggen zo 
goed als stil. Ook de predikanten zijn 
soms een periode afwezig. Mocht u één 
van hen niet kunnen bereiken, dan kunt 
u altijd contact maken met de scriba of 
een collega-predikant. Zij verwijzen u 
dan door naar degene die waarneemt. 
Wat wel doorgaat zijn de zomerse 
ontmoetingen. De eerste vond 
plaats in de Kastanjefl at. De andere 
bijeenkomsten zijn op 18 juli en 

15 augustus. Daarnaast hopen wij 
natuurlijk dat u elkaar ook buiten de 
georganiseerde lijnen zult blijven 
ontmoeten. Een goede zomer!

website www.handwegkerk.nl
www.paaskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Gert Jan de Bruin,
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 6450616, g.j.debruin@hetnet.nl
(woensdag vrij)
ds. Marianne Bogaard, Erasmuslaan 32, 
1185 BH Amstelveen, tel. 4416036,
dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl
ds. Cor Schaap, Ouderkerkerlaan 9,
1185 AB Amstelveen, tel. 6411478
dsjcschaap@paaskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Gerben Drost,
tel. 6413442 gerben.drost@hetnet.nl
Alice Stronkhorst, tel. 0297-361480,
voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Esther Velten tel. 6455406, 
scriba.hwk@ziggo.nl 
Rina Ran, tel. 6461370,
scriba@paaskerk-amstelveen.nl
wijkkas 39.23.14.525 t.n.v.
Protestantse Gemeente Amstelveen
Buitenveldert inzake PWAZ 
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 6403239,
willekekoops@hetnet.nl
Janet Parlevliet, tel. 8890432
present@paaskerk-amstelveen.nl

nieuwe kerkplek westwijk

Nu het ontwerp voor het gebouw min 
of meer klaar is, verschuift onze focus 
naar de inrichting. Met de diverse 
commissies die bij de ontwikkeling 
betrokken zijn, spreken we over de 
uitgangspunten en plannen voor de 
verwarming, verlichting en stroom- 
en datavoorziening. Dan gaat het 
om vragen als: hoeveel lichtpunten 
moeten er komen en waar? Hoeveel 
wandcontactdozen en loze leidingen 
heb je nodig bij verschillende vormen 
van gebruik? Er wordt gekeken naar 
hoe snel ruimten moeten kunnen 
verwarmd, maar ook hoe je ze venti-
leert zonder dat je storende geluiden 
krijgt. Er wordt nagedacht over details 
zoals een deurbel aan de achterdeur. 
Dit alles wordt weer teruggekoppeld 
aan de technisch adviseur die het 
vervolgens verwerkt in het bestek.

Beurs
Een aantal mensen heeft eind maart 
de beurs Kerk en Gemeente in Utrecht 

bezocht om zich te oriënteren wat er 
zoal verkrijgbaar is op het gebied van 
kerkelijke inrichting. Zoals stoelen, 
podiumdelen, liturgische elementen 
en beeld- en geluidsinstallaties. 
Ook andere kerken zijn bezocht om 
indrukken en ervaringen op te doen.
De architect is de opdracht verleend 
om ons bij de inrichting te begeleiden. 
Dat betreft dan voornamelijk de 
materiaal- en kleurkeuze van vloeren, 
wanden en plafonds maar ook de 
verlichting en verduistering. Zo zal 
de architect monsters aandragen 
voor de vloer in de grote zaal, waarbij 
wij hebben aangegeven voorkeur te 
hebben voor een natuursteen gelij-
kende tegelvloer op basis van de 
functionele eisen (vlak, duurzaam, 
makkelijk in onderhoud).

Akoestiek
De keus voor materiaal en kleur zal 
echter pas gemaakt kunnen worden 
nadat het ontwerp akoestisch is 

doorgelicht door een expert. Op 
basis van offertes en ervaring met 
name met kerkzalen is gekozen 
voor ZaalTotaal, zie www.zaaltotaal.
nl. Bij de eerste ontmoeting gaf de 
heer Bril van ZaalTotaal aan dat de 
grote zaal met geringe aanpassingen 
een akoestiek kon krijgen verge-
lijkbaar met de Dorpskerk in Bunnik, 
waar dirigent Ton Koopman met 
zijn barokorkest en koor opnames 
heeft gemaakt. Maar ook goede 
spraakakoestiek heeft de aandacht 
en zal mede met behulp van een 
goede geluidsinstallatie worden 
gerealiseerd.

Glasteam
Rondom de commissie Inrichting is 
ook een glasteam geformeerd met 
een zo breed mogelijke vertegenwoor-
diging uit de gemeente. Samen met 
glaskunstenares Brenda Blijenberg 
werken zij de komende maanden 
aan een ontwerp voor de glaskunst 
die de vijf ramen in de grote zaal 
zal versieren en daarmee hun eigen 
karakter zal geven. Onlangs hebben zij 
tijdens een eerste inspirerende bijeen-
komst, op een zwoele avond in de 
buitenlucht, gebrainstormd over hoe 
je met kleur en afbeelding uitdrukking 
kan geven aan de boodschap die we 
willen uitdragen.

Voortgang nieuwbouw

Het lijkt misschien wat stil rondom de ontwikkelingen van het 

kerkelijk centrum in Westwijk, maar achter de schermen wordt hard 

gewerkt. Eind maart is de omgevingsvergunning aangevraagd bij de 

gemeente Amstelveen. Sindsdien is de architect hard bezig met het maken 

van het bestek en de daarbij behorende bestektekeningen. Dit natuurlijk in 

nauwe samenwerking met de constructeur en technisch adviseur. 

Peter van Leeuwen
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hierover zijn een goede gelegenheid 
elkaar nog beter te leren kennen en 
elkaar te bevragen over het hoe en 
waartoe. 
Ds. Cor Schaap heeft toegezegd nog 
een jaar bij ons te blijven en onder 
andere dit proces te ondersteunen. 
We zijn blij dat hij tot september 2013 
in ons midden blijft.
Peter van Leeuwen praatte de kerken-
raad bij over de nieuwbouwplannen in 
Westwijk. Het defi nitieve ontwerp 
is klaar en de samenwerkings-
overeenkomst met Ons Tweede 
Thuis staat in de steigers. De bouw-
vergunning is aangevraagd bij de 
burgerlijke gemeente en we naderen 
de volgende fase van bestek tekenen 
en aanbesteden. Het wordt een mooie 
plek!

De kerkenraad zal in het najaar van 
2012 elke 3e maandag van de maand 
vergaderen. De agendacommissie die 
de kerkenraad voorbereidt, komt de 1e 
maandag van de maand bij elkaar. Is er 
iets wat u bij de kerkenraad onder de 
aandacht wilt brengen, meldt u dat dan 
bij de scriba of de voorzitter. 
De voorbereidingen voor de renovatie 
van de Paaskerk liggen op schema. 
Begin september begint het sloopwerk 
(o.a. de oude oliekachel) en kan de 
verbouwing van het benedenhuis 
beginnen.
De gezamenlijke zomerdiensten die 
vanaf 22 juli in de Paaskerk plaatsvinden, 
markeren de volgende fase in onze 
gezamenlijke weg. Op 9 september 
verhuizen we naar de Handwegkerk 
en vieren we feestelijk de start van het 
nieuwe seizoen.

Voor nu wensen u een goede zomer toe! 
Ilse Meester, Gerben Drost en Alice 

Stronkhorst 

JD12+
De vakantie nadert nu snel, er zijn 
gelukkig weer een stel geslaagden 
in ons midden. Emma, Maaike, Kim, 
Jorine, Inge, Frank, Carmen en Lianne – 
zijn we nog iemand vergeten? - profi ciat!
We hebben weer een toppertje van de 
PJR Provider achter de rug: niemand 
bleef droog bij de Barre Tocht die we op 
(een waarlijk zonnige) zaterdag 
16 juni gehouden hebben. We sloten 
af met een BBQ bij de Amstelkerk in 
Ouderkerk, met wie we dit samen 
deden. Voor een uitgebreid verslag met 
foto's: zie de PJR pagina's. Wel een leuk 
gegeven om bij stil te staan: deze kerk is 
gewoon open voor publiek op zaterdag, 
inclusief informatie over de bouw en 
geschiedenis van het gebouw en een 
gastvrouw/man. Erg welkom voelden 
we ons daar.
Zondag 24 juni hebben we een bezoek 
gebracht aan de Kruiskerk, waar de 
jongeren hun dienst hadden. Het blijft 
leuk om te zien hoe iedere groep weer 
zijn eigen invulling geeft aan zo'n dienst.
Zondag 8 juli gaan we weer op stap, 
deze keer als afsluiting van het seizoen 
en op de startzondag 9 september gaan 
de KND jongeren offi cieel gezamenlijk 
met de Paaskerk KND jongeren 
overvliegen naar de JD12+. En natuurlijk 
kijken we dan alweer uit naar het PJR 
kamp 22-23 september.
Maar eerst: een goede en rustgevende 
vakantie toegewenst namens de JD12+ 
leiding,

Anko

Hans Arend Jan Buitenhuis
Op 16 juni overleed Hans Buitenhuis. 
Ook Hans was een betrokken lid van de 
Dorpskerkgemeente. Hij was ouderling en 
coördineerde de diensten in Huis aan de Poel. 
Hans werd geboren in 1931 in Amsterdam. 
Na een jeugd waarin hij weinig kansen kreeg 
ontmoette hij zijn vrouw Debora. Samen 
kregen zij twee zonen. Hans werkte hard 
en bleef zich ontwikkelen. Hij schoolde zich 
in de handelswetenschappen, later in het 
bankwezen en na zijn pensioen deed hij een 
HBO-opleiding theologie. Over dat laatste 
onderwerp las hij veel. Het afgelopen jaar 
werd getekend door ziekenhuisopnames. Hij 
bleef er veerkrachtig onder, maar zijn lichaam 
was moe. Wij namen afscheid van hem op 
21 juni in een dienst in de aula van uitvaart-
centrum Bouwens, waarna hij werd begraven 
op de Nieuwe Algemene Begraafplaats. Hij 
heeft de strijd voltooid. Wij wensen Debora, 
zijn zonen David en Joram, schoondochter en 
kleinkinderen de zegen van de Eeuwige. 

Roelof Mennega
Roel was een rustige man, maar stille wateren 
kunnen diepe gronden hebben. Een echte 
familieman die ervan genoot om samen te 
zijn. Onderhoudend in gesprekken, die je een 
indruk gaven van zijn brede belangstelling en 
zijn kennis op veel terreinen. Iemand ook met 
liefde voor de natuur en dat droeg hij graag uit. 
Zo kwamen we in de dankdienst uit bij een 
psalm die de schepping bezingt, de verwon-
dering om alles wat ons omringt. En zongen 
we, geheel in zijn geest, een zestal liederen 
want Roel zong graag, gezeten op z’n vaste 
plek in de Handwegkerk. Daar zal hij gemist 
worden, maar meer nog gemist worden in de 
kring van zijn allernaasten, zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen die verder gaan met alle 
kostbare herinneringen aan hem.

Zegening huwelijk
Op zaterdag 30 juni mocht ik in de 
Dorpskerk in Wijk aan Zee de zegen 
uitspreken over het huwelijk van 
Sandra Schaap en Ester Kolsteren. Dat 
gebeurde onder verantwoordelijkheid 
van de Kerkenraad Zuid. Zij wonen 
aan de Franciscus van Assisiëlaan. 
Ester is lid van de groep twintigers/
dertigers. Wij feliciteren hen van harte 
en wensen hen veel geluk samen!

Ds. Marianne Bogaard

Water en woestijn
Jij gaat met ons door water en 
woestijn, een onzeker avontuur, maar 
de horizon trekt. Soms lijkt de weg 
onvindbaar, willen we terug. En dan 
loop je opeens met ons op, als een 
vriend. Je vraag ons je leerling te zijn: 
volg mij maar, kom maar achter mij aan.

Trouwviering
Adrienne Huijzer en Matthijs 
Wieldraaijer trouwen op vrijdag 
17 augustus. Ik mocht met hen de 
viering in de Handwegkerk (die dag om 
15.00 uur) voorbereiden. We gaan hun 
verbond, hun jawoord vrolijk vieren 
met onder andere liederen en muziek. 
Zij waarderen uw aanwezigheid bij de 
dienst. Ook vanaf deze plaats: vrede 
en alle goeds.

Vernieuwende diensten
In het najaar start een groep die zich 
bezig gaat houden met vernieuwende 
diensten in Westwijk. Een goed woord 
voor die vieringen hebben we nog niet, 
maar er staan er in het voorjaar van 
2013 wel drie diensten ingeroosterd. 
Met elkaar willen we nadenken over 

thema’s, over nieuwe vormgeving 
van vieringen, over muziek, liederen, 
manieren van presentatie van het 
bijbels Verhaal. Het is ook goed om 
te leren van andere vierplekken 
waar men op vernieuwende manier 
diensten invult. Wie het een uitdaging 
vindt om met anderen te zoeken naar 
wat andere liturgische vormen, mee 
wil denken over thema’s die we willen 
uitwerken voor deze diensten, kan zich 
nu reeds bij mij opgeven.
Of u nu thuis blijft of getrokken wordt 
naar een andere horizon, een hartelijke 
groet,

Ds. Gert Jan de Bruin

Vanuit de kerkenraad
De eerste kerkenraadsvergadering als 
nieuwe gemeente was in juni... Gelukkig 
bleek dat er al veel dingen op de rails 
staan en dat we daar nu samen verder 
aan kunnen werken. We ontvingen 
Gert Jan Slump die ons namens de 
‘verspiedersgroep’ vertelde over ideeën 
die deze groep de afgelopen maanden 
verzamelde op het terrein van diaconie, 
jeugdwerk en Leren Leven Lezen - het 
vroegere Vorming en Toerusting. Een 
dikke catalogus met leuke, goede en 
inspirerende ideeën op deze terreinen, 
bruikbaar bij de planvorming voor 
Westwijk, Amstelveen-Zuid. En mogelijk 
ook voor Amstelveen-Buitenveldert als 
geheel. 
Dit verspiedersrapport geeft onze 
eigen plannenmakerij een vliegende 
start. We bespraken in de kerkenraad 
hoe we met gemeenteleden èn 
met elkaar in gesprek gaan om tot 
een beleidsplan te komen voor de 
komende jaren. De gesprekken 

Catharina Cornelia Doets-Grijspaardt
Op 18 mei overleed op tachtigjarige 
leeftijd Catharina Cornelia Doets-
Grijspaardt. To werd zij genoemd. Ooit 
werd zij gedoopt in Middelburg, en de 
belofte dat de Eeuwige met haar mee 
zou gaan heeft haar niet losgelaten. 
Kerkgang was echter moeilijk. Ze was het 
liefste thuis en was geneigd mensen te 
mijden. Maar via haar man Joop vond ze 
aansluiting bij anderen. Sommigen zijn 
trouw om haar heen blijven staan, ook 
toen Joop overleed en ze zelf zieker werd. 
De laatste maanden bracht zij door in 
zorgcentrum Groenelaan. Daar stierf zij. 
De crematieplechtigheid vond plaats op 
Westgaarde op 24 mei. Haar zoon Ron en 
schoondochter wensen wij Gods zegen 
toe.

Gerarda Mechelina Murczak-Koops
Op 12 juni is ingeslapen Gerda Murczak-
Koops. Zij werd geboren in 1928 in 
Amsterdam. Begin jaren vijftig kwam haar 
man in beeld, een Pool, Stan. Met hem 
bouwde ze een gezin op. Als moeder 
was zij erg zorgzaam. Een immens 
verdriet was echter het overlijden van 
haar oudste zoontje toen hij één jaar was. 
Er kwamen daarna nog twee zonen aan 
wie ze al haar liefde gaf. Naarmate zij 
ouder werd vond zij steeds meer steun 
in haar geloof. Ze was een trouw lid van 
de Dorpskerkgemeente. Maar nadat Stan 
overleed in 2010 werd het leven te zwaar 
en kwam zij minder uit huis. Zij stierf op 
haar eigen bank. De uitvaartdienst vond 
plaats in de Paaskerk op 19 juni. Daarna 
werd zij begraven op Zorgvlied. Wij 
wensen haar zonen René en Marcel, haar 
schoondochters en kleinkinderen Gods 
zegen. 
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Kruiskerk
Bij de diensten
Zondag 15 juli is Mirjam Buitenwerf onze 
voorganger. De lezingen volgens het 
leesrooster zijn Jesaja 52: 1-6 en Marcus 
6: 6b-13. 
Zondag 22 juli gaat ds. Piet de Bres 
weer eens in ons midden voor. De 
lezingen volgens het rooster zijn Jeremia 
23: 1-6 en Marcus 6: 30-44. 
Op 29 juli is Mirjam Buitenwerf de 
voor-ganger. Het leesrooster geeft als 
lezingen Jesaja 63: 7-14 en Marcus 6: 
45-52. 
Op 5 augustus gaat onze ‘gouwe ouwe’ 
Wim Janssen voor. De lezingen zijn dan 
volgens het rooster Deuteronomium 
10:12-21 en Marcus 7: 1-23.
Zondag 12 augustus vieren we de 
maaltijd van de Heer, met Sieb Lanser 
als voorganger. De lezingen zijn 2 
Koningen 4: 8-18 en Marcus 7: 24-30.
De ons welbekende Renger Prent gaat 
voor op 19 augustus. Het leesrooster 
vermeldt als lezingen Jesaja 35: 1-10 en 
Marcus 7: 31-37. 
Zondag 26 augustus is Sieb Lanser onze 
voorganger. De lezingen zijn 2 Koningen 
4: 42-44 en Marcus 8: 1-21.
Ook op 2 september gaat Sieb Lanser 
voor. Voor deze zondag geeft het rooster 
als lezingen Zacharia 8: 4-8, 20-23 en 
Marcus 8: 22-26.  

Sieb Lanser

Uit de kerkenraad
De afgelopen periode is veel gesproken 
over het belangrijke rapport van de 
Denktank, waarvan u in de vorige 
Present een korte impressie aantrof. Voor 
onze gemeente kwam dat rapport op 
een goed moment, want de kerkenraad 
wilde toch al gaan werken aan een nieuw 
beleidsplan, als opvolger van Er groeit 
iets moois in Amstelveen-Noord. In de 
reguliere kerkenraadsvergadering van 
21 mei besteedden we er een uur aan, 
gevolgd door een heuse kerkenraadsdag, 
zaterdag 2 juni op de Kaag. 
Die dag werd overschaduwd door het 
bericht dat onze diaken Ab de Bruijn 
een zwaar hartinfarct had gehad. 
Maandagavond 4 juni is hij overleden. 
Ab was geen man van veel woorden, 
maar hij had een gewaardeerde plek in 
de diaconie en de kerkenraad. We zullen 
hem erg missen.
Tijdens de gemeentevergadering van 6 
juni heb ik u al iets verteld over de inhou-
delijke keuzes die de kerkenraad naar 
aanleiding van het Denktank-rapport wil 
maken. Binnen het programma gastvrij 
en in contact met de buurten willen we 
de hoogste prioriteit geven aan de jeugd 
en aan activiteiten op het snijvlak van kerk 
en cultuur, zoals bijvoorbeeld tentoon-
stellingen en cantates. Ook willen we 
investeren in onze grote groep ouderen, 

werken we graag mee aan de plannen 
om het vormings- en toerustingswerk 
samen met de andere wijken op een 
hoger plan te brengen en zullen we 
moeten gaan inspelen op een nieuw type 
vrijwilliger dat zich niet voor een langere 
periode wil binden. Als de plannen 
concreter zijn, besteden we er nog een 
keer een gemeentevergadering aan.
Vrijdag 15 juni hadden we een mooi 
gemeentefeest. Nadine van Hierden, 
gemeenteadviseur van de PKN, oefende 

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 4534540, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen,
Louis Couperussingel 2, 1187 VX 
Amstelveen, tel. 3312456,
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Erik Schouten,
tel. 6839070, 
voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba Aart Appelhof, tel. 6434405, 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas 4213802 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Amstelveen Buitenveldert 
inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie gironummer 39.23.35.271
inleveren kopij Present Jan Schipper, 
tel. 6458719, jan_schipper@wxs.nl

Zomerse ontmoetingen in 
Amstelveen
Een zomer met zon, zee en strand? 
Dat is niet voor iedereen weggelegd. 
Daarom organiseert de diaconie al 
enkele jaren zomerse ontmoetingen. 
Ook dit jaar zijn er drie middagen. De 
eerste middag vond plaats op 21 juni. 
De andere twee data zijn: woensdag 
18 juli en woensdag 15 augustus in 
de Paaskerk. 
Het programma van 18 juli is ’s 
middags van 14.00 uur tot 16.30 uur. 
Tijdens deze middag kunt u gezellig 
een spelletje komen spelen. Denk 
aan sjoelen, rummikub of een kaartje 
leggen. En wie van u is er graag 
cryptisch bezig? Ook voor hen is er 
een speciale ‘training’. Weet u nog 
bijzondere vakantieverhalen van 
vroeger? Of nog een ander grappig 
verhaal, of een verhaal over een 

blunder? We willen uw verhalen 
graag horen! Dit alles doen we met 

een kopje koffi e, thee en wat lekkers 
erbij.

Op 15 augustus is er een programma 
van 10.30 uur tot 14.00 uur. Met elkaar 
gezellig lunchen en luisteren naar een 
boeiende spreker, die we nog niet 
willen verklappen. 
Voor deze middag ‘moet’ u zich 
opgeven met een formulier. Nadere 
informatie over de lunch volgt nog. 
Ook halen en brengen regelen we! 

Voor alle ontmoetingen geldt natuurlijk 
dat u van harte welkom bent. Namens 
de beide diaconie groepen van de 
kerken Amstelveen Zuid.

Truus van Noord 6435792
Fijtje Ran 6454039
Roeltje Mentink 4537148
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Kring Klaas Hendrikse
Van januari tot en met april van dit 
jaar zijn we in de Kruiskerk vijf keer 
samengekomen rond het tweede 
boek van Klaas Hendrikse, God 
bestaat niet en Jezus is zijn zoon. 
De belangstelling voor deze kring 
was groot. Hendrikse heeft met zijn 
eerste boek, Geloven in een God 
die niet bestaat. Manifest van een 
atheïstische dominee, veel stof doen 
opwaaien. Het was dus spannend 
om te zien hoe de ervaringen in de 
Kruiskerk zouden zijn bij het lezen en 
bespreken van het tweede boek.

We begonnen elke bijeenkomst 
met het bespreken van een bepaald 
gedeelte, en daarna werd er 
gediscussieerd naar aanleiding van 
vragen en stellingen. Om een paar 
voorbeelden van dergelijke vragen te 
noemen: ‘Hendrikse schetst Jezus 
als een ‘bijzonder gewoon’ persoon, 
een mens van vlees en bloed, met zijn 
goede en minder goede kanten. Wat 
vind je hiervan?’; en: ‘Waarom noem jij 
jezelf christen, of gelovige, of ietsist? 
En wat is volgens jou het verschil 
tussen een ietsist en iemand die in 
God gelooft?’ 

Naar aanleiding van dergelijke 
vragen en stellingen 
ontstonden er spannende 
gesprekken. Er kwamen 
fundamentele vragen aan de 
orde, die ons ertoe brachten om 
over de basis van ons geloof te 
spreken. We ontdekten dat er 
grote persoonlijke verschillen 
waren in geloofsopvattingen, 
en het was heel mooi om 
te zien dat we elkaar daarin 
konden respecteren. Het was 
een goede ervaring om naar 
aanleiding van dit boek deze 
mooie gesprekken te kunnen 
voeren, ook al waren we 
het lang niet altijd eens met 
Hendrikse en met elkaar.

Mocht u deze kring gemist 
hebben en toch belangstelling 
hebben, in de zomer is er een 
verkorte versie. Op donderdag 
5 en 19 juli, om 10.00 uur in de 
Kruiskerk.

Mirjam Buitenwerf

Ab de Bruijn
Op 4 juni is overleden onze diaken Albert 
Cornelis de Bruijn. Ab is 73 jaar geworden. 
Hij woonde samen met zijn vrouw Gepke 
aan de Amsterdamseweg.
Eind mei werd Ab getroffen door een zwaar 
hartinfarct. In de week erna is er gevochten 
voor zijn leven, maar het hielp niet meer. Ab 
was er te slecht aan toe.
Op 8 juni hebben we afscheid moeten 
nemen van Ab, in een dienst van Woord 
en Gebed in de Kruiskerk. De tekst die 
we lazen was uit Psalm 119: ‘Uw woord 
is een lamp voor mijn voet, een licht op 
mijn pad’, de trouwtekst van Ab en Gepke. 
Daarna is Ab begraven in Aalsmeer, zijn 
geboorteplaats.
Ab was iemand die zijn geloof in de praktijk 
bracht, hij leefde het geloof voor. Hij was 
iemand die er gewoon was voor iedereen. 
Voor zijn vrouw en hun kinderen, voor de 
kleinkinderen, voor familie en vrienden. Hij 
was een harde werker, een snelle werker 
ook. En hij was gelukkig en tevreden, met 
Gepke, met de kinderen. En toen zijn klein-
kinderen Gijs, en later Pien geboren werden, 
was hij in de wolken. 
Ook hier in de kerk was Ab er gewoon. 
We verliezen in hem een geliefde diaken, 
iemand die in die hoedanigheid veel 
betekende voor mensen die weinig hadden. 
Hij was ook penningmeester van de 
diaconie, en heeft een aantal jaren in het 
moderamen van de kerkenraad gezeten. 
Bovendien was Ab een van de drijvende 
krachten achter onze jaarlijkse rommelmarkt. 
We zijn erg verdrietig om zijn plotselinge 
overlijden en zullen hem missen.

Juli 
Do/ 5 en 19 juli, 10.00 
uur in de Kruiskerk: 
Gesprekskring over het 
tweede boek van Klaas 
Hendrikse, God bestaat 
niet en Jezus is zijn 
zoon, leiding: Mirjam 
Buitenwerf

Do/ 12 en 26 juli: 
Filmmiddag in de 
Kruiskerk, 14.00 uur.
12 juli: Ziel en zaligheid, 
leiding: Renger Prent
26 juli: Chocolat, leiding 
Mirjam Buitenwerf

Augustus
Wo/ 1 augustus: 
Bezoek aan de 
Portugese Synagoge in 
Amsterdam
Vertrek vanaf het Titus 
Brandsmaplein om 12.15 
uur. 

Wo/ 8 augustus: 
Dagtocht per trein naar 

Den Bosch. 
Vertrek vanaf het Titus 
Brandsmaplein om 9.30 
uur met lijn 5 of 51 naar 
station Amsterdam Zuid. 

Wo/ 15 augustus: 
Gezellige middag in de 
Ontmoetingsruimte van 
de Titus Brandsmakerk. 
De middag begint om 
15.00 uur; eindtijd 
omstreeks 19.00 uur. 

Wo/ 22 augustus: 
Wandeling door 
historisch Amstelveen 
o.l.v. dhr. Guus 
Lindeman.
We verzamelen op het 
Titus Brandsmaplein 
om 14.00 uur. Eindtijd 
omstreeks 17.00 uur.

Wo/ 29 augustus: 
Bustocht naar het land 
van Heusden en Altena. 
We vertrekken 
omstreeks 9.30 

uur vanaf het Titus 
Brandsmaplein en keren 
omstreeks 18.30 uur 
terug. 

Gegevens voor opgave:
Tom Buitendijk, tel.: 
6416301, email: tom.
buitendijk@hetnet.nl 

Mirjam Buitenwerf, tel. 
020-3312456, email: 
buitenwerf@kruiskerk-
amstelveen.nl

Tonneke van der Mede, 
tel. 020-6413388, email: 
vandermede.derooij@
planet.nl

Renger Prent, 
tel. 020-6439418, 
email: rjprent@
kpnplanet.nl

Meer informatie vindt u 
in het programmaboekje 
van het zomerprogramma 
2012.

Zomerprogramma Kleine Raad van Kerken Amstelveen-Noord/
Buitenveldert in juli en augustus 2012

ons in gastvrijheid. Een goede tip 
vond ik de 30 seconden-regel uit de 
horeca: gasten meteen laten blijken 
dat ze gezien en welkom zijn, maar 
er niet meteen op afstappen. En dat 
gastvrijheid meer wordt bepaald door 
onze (lichaams)houding, dan door wat 
we zeggen. Ook blikten we terug op 

het afgelopen kerkenwerkjaar: wat een 
lijst met nieuwe initiatieven! Tevreden 
en dankbaar gingen we de kerk uit voor 
een hapje, drankje en praatje. Velen van 
u lieten weten het een leuke afsluiting 
van een mooi jaar te vinden. Antoinette, 
Marian en alle helpers, dank voor de 
goede organisatie!

Zo gaan we de zomer in. Het kerkelijk 
leven gaat op een iets lager pitje door. Er is 
weer een aantrekkelijk zomerprogramma 
gemaakt, waarin er elke week wat te doen 
is. En we genieten van de zomer en doen 
inspiratie op voor een nieuw seizoen. Het 
ga u ondertussen goed!

Erik Schouten

Lien Klaasse
Op 2 juni is overleden Engelina 
Klaasse-van Loon. Lien is 87 jaar 
geworden. De laatste jaren van haar 
leven woonde zij in het Zonnehuis aan de 
Groenelaan. 
Lien Klaasse was de weduwe van 
Nico Klaasse, die koster was van de 
Pauluskerk. Samen zijn ze jarenlang 
een kostersechtpaar geweest, eerst in 
Noord-Brabant, later in Rotterdam en de 
laatste periode van hun werkzame leven 
in Amstelveen. Lien stond Nico bij in zijn 
werk. Ze was een zorgzame vrouw, die 
altijd klaarstond voor haar man en hun 
drie kinderen, en later voor de kleinkin-
deren. De laatste jaren van haar leven 
waren erg moeilijk, voor haar en ook 
voor haar kinderen, omdat ze leed aan de 
ziekte van Alzheimer. 
Op 7 juni hebben we afscheid van Lien 
genomen in een dienst van Woord en 
Gebed in de aula van begraafplaats 
Karssenhof in Ouderkerk aan de Amstel. 
De Bijbeltekst die centraal stond was 
Jesaja 49:16a, ‘Ik heb u in mijn handpalm 
gegrift’, waarin bezongen wordt dat God 
zijn mensen niet vergeet, hoe moeilijk 
het leven ook kan zijn. Aansluitend is Lien 
begraven op Karssenhof.
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Pelgrimskerk
Bij de diensten
In de zomerperiode gaan relatief 
veel gastvoorgangers voor. Ik sta bij 
enkele diensten stil.
Zondag 22 juli hoop ik zelf voor 
te gaan en lezen we Handelingen 
17:15-34 (Paulus’ redevoering op de 
Areopagus). Zondag 29 juli gaat ds. 
Kroese voor in een dienst van Schrift 
en Tafel. Zondag 26 augustus hoop ik 
weer in uw midden te zijn. We vieren 
ook dan het heilig avondmaal en 
lezen uit het boek Prediker. Zondag 
2 september lezen we nogmaals uit 
Prediker.

Kringenwerk
Dinsdag 24 juli en dinsdag 4 
september worden de laatste twee 
samenkomsten gehouden van de 
kring die bijeenkomt rond het thema 
‘Vijf psalmen: besproken, beluisterd, 
gezongen’. 
Op 24 juli bestuderen we psalm 72, 
waarna we de tekst van deze psalm 
gaan zingen op een gregoriaanse 
psalmtoon. Op 4 september maken 
we studie van psalm 62, waarna 
we een deel van de tekst eerst 
beluisteren en vervolgens zingen 
op een meditatieve melodie uit de 
oecumenische kloostergemeen-
schap van Taizé. Tijd: 14.00-15.30 uur. 
Leiding: ds. H.U. de Vries. Muzikale 
begeleiding: de heer N. Zonneveld.

Wijziging in de liturgie
Tot voor kort werd in de Pelgrimskerk 
een bericht van overlijden aan de 
gemeente voorgelezen tijdens de 
mededelingen voorafgaande aan de 
collecte. Om meer recht te doen aan 
de overledene heeft de kerkenraad 
besloten een overlijden voortaan 
kenbaar te maken aan het begin van 
de dienst, voorafgaande aan het kyrie-
gebed. De gemeente wordt gevraagd 
bij de afkondiging te gaan staan.

Ds. H.U. de Vries

Van de wijkkerkenraad 
- mei en juni -
Een belangrijk deel van de vergadering 
was gewijd aan onze plannen voor 
de toekomst als antwoord op het 
beleidsstuk ‘Investeren in visie’. Deze 
plannen zijn echter op zondag 24 juni al 
in de Pelgrimskerk in een gemeentever-
gadering onder uw aandacht gebracht 
en besproken. U weet er dus inmiddels 
alles van af. In dat stuk werden ook 
de plannen voor de ‘Pelgrimsweek’ 
beschreven.

Wijlen mevrouw Freesen-Korthof 
heeft ons een litho van Marc Chagall 
& Charles Sorlier nagelaten. Het 
is het eind-litho van het Ruben-
window in de Hadassah clinic van het 
Universiteitsziekenhuis in Jeruzalem 
en is uit het jaar 1962. Het is uit een 
oplage van 5000 exemplaren en er 
bestaan geen verdere drukken. Het 
litho is genummerd, noch gesigneerd. 
We zoeken een plaats in de kerk in de 
buurt van het Chagall kunstwerk dat er 
al hangt. Het certifi caat van echtheid 
berust bij de scriba.

Een volgend verslag komt pas weer in 
oktober: in de maanden juli en augustus 
vergadert de wijkkerkenraad niet.

Adri Lodder 

Zijn horizon
Een grote reis had de oude heer nooit 
kunnen maken in zijn lange leven. Zijn 
brede belangstelling en interesses in 
andere landen en volkeren, geschie-
denis, theologie, enzovoort ontpopte 
zich in een niet te stillen levenslange 
leeshonger. 
Toen hij nog maar amper kon lezen 
begon hij met de Bijbel. In 1890 was bij 
hem thuis niets anders voorhanden. Hij 
smulde van de verhalen die de juf op 
school al verteld had: Jacob, Jozef, de 
gelijkenissen, de reizen van Paulus. In 
1900 kreeg hij de vertaalde Russische 
klassieken al in handen en ook allerlei 
geschiedenisboeken. Hij beleefde de 
80-jarige oorlog of hij meevocht. 
Later zat hij ook altijd te lezen als je op 
bezoek kwam. Zijn vrouw verontschul-
digde hem soms maar ze vond het, 
geloof ik, ook wel makkelijk. Je was er 
dan voor haar.
Als hij niet las vertelde hij over zijn 
laatste boek. Zo hoorde ik over de 
Christenreizen naar de Eeuwigheid van 
Bunjan en over het verloren Paradijs 
van Milton.
Uiteindelijk bleef theologie zijn grootste 
aandacht houden. Bijbelse strijdpunten 
tussen kerkvaders, visie op en over de 
Bijbel. Met het kleinste artikel uit een 
kerkblad deed je hem een groot plezier. 
Lezen, lezen, tot ver in de 20ste eeuw!
Plotseling in 1980 werden zijn ogen dof 
en in 1982 werd hij onherstelbaar blind.
Onregelmatig bezocht ik hem in het 
zorgcentrum. Zijn vrouw was zes jaar 
geleden overleden.
Nu ik wist dat zijn ogen zo snel slecht 
geworden waren, zag ik die morgen 
op tegen het bezoek. Bij zijn kamer 

aangekomen verzamelde ik moed 
en klopte op de beetje openstaande 
deur. Hij stond midden in zijn kamer 
en ‘keek’ naar buiten. Hij wiegde heen 
en weer, de torenklok sloeg elf slagen. 
Hij stond stil en zei: ‘Mens van de klok, 
precies 11 uur. Ze brengen zo de koffi e.’

‘Hoe weet u de tijd? Oh u hoort het.’ 
zei ik. Hij schudde met zijn hoofd. ‘Nou 
nee, een klein hoekje in één oog doet 
het nog een beetje en daar probeer ik 
ieder uur de torenklok in te vangen. 
Als het lukt, soms duurt het wel een 
kwartier, dan is de sport voorbij. Kijk die 
torenklok dat is nu mijn horizon. Ik ben 
toch zo dankbaar dat ik zoveel gelezen 
heb, 98 jaar heb ik mijn ogen gekregen 
en gebruikt!
Mijn geest, mijn geest die reikt tot in 
het oneindige. Die horizon is zóóó wijd!
 
De oude heer is op twee maanden na 
100 jaar geworden. Zo bijzonder dat ik 
hem van dichtbij gekend heb.

Wil Kruijswijk

Catharina (Ineke) van Zweden-van 
Alkemade
Op 13 mei overleed in de leeftijd van 80 jaar 
Catharina (Ineke) van Zweden-van Alkemade. Zij 
was, evenals haar man, die 15 maanden eerder 
overleed, zeer betrokken bij onze gemeente. 
Ineke van Zweden was een taalgevoelige vrouw, 
die zich op latere leeftijd theologisch geschoold 
heeft en na het behalen van haar preek-
consent jarenlang in de regio is voorgegaan 
in kerkdiensten. Zij zette zij zich in voor de 
verbetering van het lot van ontrechte vrouwen 
wereldwijd en hielp de contacten op te bouwen 
met onze zustergemeente in Leipzig. We leven 
mee met haar kinderen en kleinkinderen.

Pieter Kort
Op 30 mei overleed Pieter Kort, in de leeftijd 
van 88 jaar. Tijdens zijn arbeidzame leven was hij 
werkzaam bij een Amsterdamse houthandel. In 
de plechtigheid voorafgaande aan zijn begrafenis 
werd de heer Kort door zijn kinderen gekarak-
teriseerd als een zorgzame, plichtsgetrouwe en 
hardwerkende vader, grootvader en echtgenoot. 
Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar 
zijn vrouw.

Antoon van Prooijen
Op 7 juni overleed Antoon van Prooijen, in de 
leeftijd van bijna 76 jaar. Hij was een oecume-
nisch mens, die in verscheidene verbanden 
heeft geijverd voor de samenwerking tussen 
protestanten en rooms-katholieken. Antoon 
van Prooijen was lid van verschillende 
besturen en heeft zich onder andere ingezet 
voor de oprichting van de ‘leerstoel Miskotte-
Breukelman voor de hermeneutiek van de 
Bijbelse grondwoorden’. Met zijn vrouw was 
hij actief betrokken bij de School voor Filosofi e, 
waar hij de waarde van het doorléven van het 
geloof leerde en inbracht. Wij dragen zijn vrouw 
op aan de Heer.

website www.pelgrimskerk.nu
predikant dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 6869141, hudevries@xs4all.nl
(vrijdag vrij)
voorzitter kerkenraad Henk Stok, 
tel. 6442570, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749, 
1081 JE Amsterdam, tel. 6424567, 
scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas 660904 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Amstelveen Buitenveldert 
inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present 
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@telfort.nl
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Pastorpraat 
Weet u wel dat rond koninginnedag, 
ons gemeentelid en tevens ouderling-
kerkrentmeester; de heer Harm Kapinga 
uit handen van burgermeester Eberhard 
van der Laan een lintje kreeg opgespeld!

Een onderscheiding voor meer dan 45 
jaar vrijwilligerswerk op maatschap-
pelijk (o.a. schoolbesturen) en kerkelijk 
gebied. En dat nog steeds! Kijk... en 
dat is nu kerk naar buiten!

Daklozendag
Daklozendag 6 juni in de tuin van 
Amstelhoven. De daklozen, in hun 
tuin. Ze vonden het heel gewoon dat 
na de regen in de morgen zowaar de 
zon ging schijnen. Daar, achter de 
Nieuwe Herengracht 18, Corvershof.

Het is uniek dat we de Hof hebben 
en genieten ervan. Gemeenteleden, 
diakenen, predikanten, je zou ze daar 
eigenlijk allemaal willen ontmoeten. 
Ook op dit stukje kerk, een paar 
uur rondwandelen, je laten infor-
meren, een potje schaken met een 

dakloze, een kijkdoos met ze maken 
en koffi e drinken. Er is veel koffi e 
voorhanden!
Beleef het volgend jaar beslist eens 
mee! Metro 51 brengt je vlakbij. 
Kom in de tuin!
Met dank aan de diaconie.

Agenda 
Elke vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur ‘Kannen 
en Kruiken’.
Eerste vrijdag van de maand tevens 
gezamenlijke maaltijd ‘Kostje geKocht’.

juli
do  12 10.00 uur Portugese Synagoge, 
   verzamelen lijn 51, 
   Van Boshuizenstraat
di  17 15.00 uur Lezing met foto's over 
   natuur door dhr. Zonneveld
di  24 14.00 uur Psalmenkring
wo  25 20.00 uur Dia's Rome, in de 
   Augustinuskerk, 
   Pastoor Klawer

augustus
wo  01 14.30 uur De hartslag van het 
   leven, Ds. De Vries
wo  01 20.00 uur Dia's Rome, in de 
   Augustinuskerk
vr  03 18.00 uur Zomermaaltijd
wo  08 20.00 uur Dia's Rome, in de 
   Augustinuskerk
do  16 10.10 uur Dagje naar Den Bosch, 
   verzamelen Station Zuid
wo  29 9.50 uur Ons’ Lieve Heer op Solder, 
   vertrek vanaf De Goede 
   Herder

september
di  04 14.00 uur Psalmenkring
vr  07 16.00 uur Kostje geKocht

Zie de folder van het zomerprogramma voor 
meer informatie of kijk op www.pelgrimskerk.nu. Het zomerprogramma is nog voorhanden, 

de gele fl yer, neem er een mee. Lees ook 
elke zondag alles onderaan de liturgie.

Present is vorige maand niet goed 
bezorgd in Buitenveldert, maar...één 

telefoontje of mail naar het kerkelijk 
bureau en u ontvangt hem alsnog thuis.

Gezellige, vrolijke, rustige zomer 
toegewenst en als het allemaal te 
rustig wordt, trek aan de bel. Letterlijk: 

bel even op! Want soms is men zo 
immobiel, we proberen aan een ieder te 
denken! Tot ziens. 
Een groet, ook namens allen die bezoek 
doen.

Wil Kruiswijk
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PJRPJR

Bezoekadres: Handweg 119, 
Amstelveen, tel.: 643 75 96
website: www.pjramstelveen.nl 
mail: pjr-amstelveen@hetnet.nl

Verslag van de poldersurvival 
Zaterdagmorgen 16 juni om half negen 

staan we in de druppende 
regen te wachten op de 
tieners die mee gaan 
poldersporten! Enkele 
stukken blauwe lucht 
worden zichtbaar. We hopen 
dat het straks droog is. Rond 
kwart voor negen vertrekken 
we met twaalf tieners en 
vier man/vrouw tienerleiding 
richting de Kwakel. De een is 
overtuigd dat ze doorweekt 
zal raken, de ander kijkt nog 
een beetje zorgelijk, moet dit 
nu allemaal? 

Aangekomen bij de Kwakel ontmoeten 
we al snel de tieners van Ouderkerk 
a/d Amstel, zij zullen ons deze dag 
versterken. Een aantal tienerleiders is 
er op gekleed om mee te doen, andere 
denken nog even na ‘gaan we meedoen 
of niet?’.

Zeskamp
We beginnen met de zeskamp. We 
worden in twee teams verdeeld en 
starten met de driewielers. De sfeer zit 
er direct goed in. Een sportieve strijdlust 
komt boven. Fietsen, ringsteken met 
een vlot, stormbaan, met z'n vieren op 
een skippyslang en ski's, een touwbrug 

en elkaar van een paal af meppen zijn 
de onderdelen van een heuse zeskamp. 
Voor die het wil weten, team twee heeft 
gewonnen!

Survival
Na een korte pauze begint de spanning 
op te lopen. Bij de zeskamp zijn we 
droog gebleven. Maar ondertussen 
hebben we genoeg toestellen gezien 
waarvan we vermoeden dat het best 
lastig wordt. Houden we het droog? 
Van boven trouwens wel, want het is 
echt geweldig weer geworden. Bij de 
survival is geen onderlinge competitie, 
het is meer een gezamenlijke trektocht 

Ronny van Renswoude 

langs de verschillende onderdelen. We 
moedigen elkaar aan en dat versterkt de 
band. We gaan langs touwbruggen over 
het water, touwslingeren over het water, 
trapeze zweven boven water en je op 
het juiste moment loslaten boven een 
net. Het gaat allemaal net goed. Maar 
uiteindelijk valt de eerste in het water. 
De meesten gaan erin als we over grote 
zwarte luchtkussens moeten rennen. 
Bij de teambuilding valt de voorste 
kopgroep in het water. Bij het laatste 
spel houdt niemand het droog: buik 
glijden. Het is nog een hele kunst om 
het einde van de baan te bereiken. De 

prijs is kopje onder in de sloot. Maar dat 
hebben we er graag voor over. 
Iedereen die nat is krijgt het al snel koud 
en de warme douches worden spoedig 
opgezocht. Vermoeid maar voldaan 
staan we even later in zonnetje een 
beetje bij te komen.

BBQ
Om half een rijden we naar Ouderkerk 
a/d Amstel. Daar is bij de Amstelkerk 
een geweldige barbecue klaargemaakt 
voor ons. En dat wil er best in! Rond 
half vier komen we weer bij de 
Handwegkerk aan, vanwaar ieder zijn 

eigen huis weer opzoekt. 
Als invaller van Dorien heb ik volgens 
mij een prachtig stukje tienerwerk van 
Amstelveen mogen bewonderen. Het 
zag ernaar uit dat iedereen het geweldig 
naar z'n zin had, er was ruimte voor 
iedereen om mee te doen. Of, als het 
net even te lastig was, om gewoon 
even niet mee te doen. De sfeer was 
prima onderling, ook met de tieners en 
de tienerleiding van de Amstelkerk. Een 
dag later kwam ik er pijnlijk achter dat ik 
op sommige plaatsen spieren heb die 
ik niet heel vaak gebruik. Ik vraag me af 
hoe dat bij de rest is geweest.
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De Biesbosch bestaat uit een aantal 
riviereilanden en zand- en slikplaten, 
gelegen tussen de rivieren Boven-
Merwede en Amer en doorsneden 
door de kunstmatige rivier de Nieuwe 
Merwede. Het is ontstaan in de eerste 
helft van de 15de eeuw na de Sint-
Elisabethsvloed door het onderlopen 
van de Groote of Hollandsche Waard. 
Daardoor ontstond een binnenzee 
van 300 km2 die onder invloed stond 
van rivierwater en het getij. Het 
rivierwater bevatte zand en slib dat 
naar de bodem zakte. Er ontstonden 
hoge zandplaten waar plantengroei 
op kwam. De Biesbosch werd een 
zoetwatergetijdengebied van eilanden en 
slingerende waterwegen.

Sinds 1994 heeft het de status van 
nationaal park en sindsdien is het 
een beschermd gebied. Het is een 
uitstekende plek voor veel vogels. In 2011 

werd voor het eerst een jonge zeearend 
gesignaleerd. De zeearend is een alleseter 
en als deze ergens in de lucht ‘hangt’ 
en op zoek is naar een prooi, ontstaat er 
grote onrust bij de vogels op het land of 
op het water. Sinds 1988 komen er weer 
bevers voor in de Biesbosch. Deze zijn 
uitgezet door Staatsbosbeheer en komen 
uit het Elbegebied in Duitsland.
In de tweede wereldoorlog was de 
Biesbosch een geschikte plek om 
mensen en goederen te verbergen. 
Het verschil tussen eb en vloed was 
bijna twee meter, dus je moest goed de 
weg kennen. Het waren dan ook alleen 
lokale verzetsmensen die zich daarheen 
begaven.

Programma
Voor ons bezoek aan De Biesbosch 
vertrekken we om 9.00 uur. We rijden 
rechtstreeks naar Drimmelen, waar we 
om 10.30 uur op de boot moeten stappen 
voor een twee uur durende rondvaart. 
Koffi e en thee met gebak gebruiken we 
op de boot.
Na de boottocht rijden we naar restaurant 
De Ruif in Wagenberg, waar een 
driegangen diner wacht. Vervolgens keren 
we langs een toeristische route terug naar 
Amstelveen/Buitenveldert.
We hopen dat vele gemeenteleden 

deelnemen en zullen genieten van een 
gezellig dagje uit.

De uitstapjes zijn gepland op:
5 september voor Kruiskerk en 
Pelgrimskerk
12 september voor Handwegkerk en 
Paaskerk

Aanmelden en kosten
Aanmelden voor dit uitstapje kan 
door de formulieren, die in de 
verschillende kerken liggen, in 
te vullen en in te leveren bij de 
diakenen. Op dit formulier staan 
uitgebreide gegevens over de 
opstapplaatsen/tijden. Dankzij een 
bijdrage van de diaconie is uw eigen 
bijdrage dit jaar minimaal € 39,-. Als 
het voor u geen bezwaar is meer te 
betalen, stellen we dat zeer op prijs; 
de dagtocht kost € 49,-. 
Mochten de kosten voor u een 
bezwaar zijn om mee te gaan, 
neemt u dan contact op met één van 
onderstaande contactpersonen om 
een regeling te treffen.

Ouderentocht 2012
Nel Velthorst

Het jaarlijkse uitstapje voor 

de ouderen in Amstelveen en 

Buitenveldert gaat naar het Nationaal 

Park De Biesbosch, een prachtig 

natuurgebied in de provincies Noord 

Brabant en Zuid Holland. 

De kloosterlingen blijven desondanks 
de dagelijkse liturgische vieringen 
vieren. Onderweg vertelde reisleider 
Renger Prent over de verschillende 
locaties en congregaties die we gingen 
bezoeken en hij liet ons luisteren 
naar de Benedictijnse en andere 
liturgische gezangen. Veel van de 
kerken die we zagen stammen uit de 
late middeleeuwen tot de 17e eeuw 
met al hun uitbundige decoraties en 
Mariadevotie, zoals de Virga Jesse 
Basiliek in Hasselt en Abdijkerk in 
Dendermonde (herbouwd in 1920). 
In deze grote kerken is de afstand 
tussen het liturgisch centrum en het 
kerkvolk groot. Hoewel een moderner 
en kleiner gebouw, was die uitbundige 
decoratie en afstand nog steeds 
aanwezig in Chevetogne, waar we op 
zondag de oosters-orthodoxe viering 
bijwoonden. In de abdij Roosenberg 

te Waasmunster, en bij de zusters 
van de Priorij Regina Pacis in Schoten, 
troffen we mooie moderne, 20ste 
eeuw, gebouwen aan met een 
eigentijdse inrichting. Hier is het altaar 
in het midden geplaatst en zitten de 
kerkgangers om het liturgisch centrum. 
Daarmee worden ze veel meer 
betrokken bij de dienst. 

Evenals in Nederland is de 
ontkerkelijking in België groot. 
Wij troffen kwetsbare klooster-
gemeenschappen, soms bestaande 
uit slechts enkele oudere zusters of 
broeders. Zij houden de moed erin, 
maar zien ook dat er nieuwe wegen 
moeten worden gevonden. 
Behalve van kerken, kloosters en 
bedevaartsoorden genoten we van 

het mooie Belgische landschap en van 
de steden Hasselt, Namen en niet te 
vergeten Brugge. Er was een hele dag 
uitgetrokken om op eigen gelegenheid 
Brugge te bekijken. Ondanks de vele 
andere toeristen kwamen we elkaar 
tegen op een terrasje, in een museum 
of in een kerk. Voor degenen die wat 
minder goed ter been waren was er de 
rondvaartboot. 

We hebben veel gezien. Door een 
week samen op te trekken leer je elkaar 
beter kennen. De weergoden waren 
ons steeds goed gezind, hoewel het 
iets aan de koude kant was. Ook het 
Belgische (abdij)bier smaakte goed. 
De betrokkenheid van chauffeur Wilma 
en haar goede rijstijl werden zeer 
gewaardeerd.

Kerken, kloosters 
en bedevaartsoorden
Jeike Biewenga

Met een bus vol mensen, leden 

van verschillende kerken, hebben we 

een reis gemaakt langs Norbertijnse, 

Benedictijnse en oosters-orthodoxe 

kloosters. Ook in het overwegend 

katholieke België worden kerken en 

kloosters steeds leger. 

Handwegkerk, Jan Willem Meij, tel. 647 99 61
Kruiskerk, Marijke Labohm, tel. 641 53 51
Paaskerk, Roeltje Mentink, tel. 453 71 48
Pelgrimskerk, Nel Velthorst, tel. 642 87 68

Oosters-orthodoxe kerk van Chevetogne
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Meer informatie en actualiteiten op: 
www.protestantsamstelveen.nl

www.protestantsbuitenveldert.nl

Do/ 12-07 
Filmmiddag in de Kruiskerk
Ziel en zaligheid, leiding: Renger Prent. 
Aanvang 14.00 uur.

Di/ 17-07 
Lezing met dia’s
De heer Zonneveld neemt ons mee 
de natuur in van Buitenveldert en het 
Amsterdamse Bos. Aan de hand van 
dia’s vertelt hij over de bijzondere 
wereld van planten, korstmossen, 
vliegen, libellen, etc. Aanvang 15.00 
uur in de Pelgrimskerk. 

Wo/ 18-07 
Zomerse ontmoeting Zuid
Spelletjes en vakantieverhalen van vroeger 
in de Paaskerk, van 14.00 tot 16.30 uur.
 
Di/ 24-07 
Psalmenkring
Onder leiding van ds. De Vries wordt een 

psalm bestudeerd en besproken. Daarna 
wordt deze, o.b.v. dhr. N. Zonneveld, op 
verschillende wijzen ten gehore gebracht 
en/of gezongen.
In de Pelgrimskerk. van 14.00 - 15.30 
uur.

Wo/ 25-07 
Dia-avonden Rome
Serie van drie avonden. Deze eerste 
avond is het thema De renaissance 
in Rome. We zien tegelijk ook de 
overgang naar de barok. De tweede 
avond gaat over De hoogtij van de 
barok. Tijdens de derde avond wordt 
verteld over De eenwording van 
Italië, waarbij Rome de hoofdstad 
wordt van het verenigde Italië. Ook 
zal aandacht worden besteed aan 
het moderne Rome. Leiding Pastoor 
Th. Klawer. Aanvang: 20.00 uur, in 
de pastorie van de Augustinuskerk, 
Amstelveenseweg 965.

Do/ 26-07 
Filmmiddag in de Kruiskerk
Chocolat, leiding Mirjam Buitenwerf. 
Aanvang 14.00 uur. 

Wo/ 01-08 
De Hartslag van het Leven
Dit is een visienota van de PKN. 
In dit boekje wordt kort en bondig 
verwoord “waar de Protestantse 
Kerk voor staat en waar zij zich op wil 
richten, gezien de huidige situatie”. 
We spreken hierover, o.l.v. ds. De 
Vries. In de Pelgrimskerk, van 14.30 - 
16.00 uur.

Wo/ 01-08 
Dia-avond Rome
Zie 25-07

Wo/ 08-08 
Dia-avond Rome
Zie 25-07

Wo/ 15-08 
Zomerse ontmoeting Zuid
Met een boeiende spreker. In de 
Paaskerk, van 10.30 uur tot 14.00 uur.

Wo/ 22-08 
Wandeling door historisch 
Amstelveen
Onder leiding van dhr. Guus 
Lindeman.
We verzamelen op het Titus 
Brandsmaplein om 14.00 uur. Eindtijd 
omstreeks 17.00 uur.

Wo/ 29-08 
Bezoek aan museum 
Onse Lieve Heer op Solder
Rondleiding door een gids in deze 
bijzondere schuilkerk. Aansluitend 
lunch in De Bakkerswinkel in de 
Warmoesstraat. De kosten zijn ± 
€ 10 (neem uw museumkaart mee). 
Vertrek 9.50 uur bij De Goede 

Herder, Van Boshuizenstraat 420 (na 
ochtendgebed en koffi e drinken). 
Opgave vooraf bij pastor Kint, telefoon 
642 08 43. 

Di/ 04-09 
Psalmenkring
Zie 24-07. In de Pelgrimskerk van 
14.00 - 15.30 uur.

Za/ 08-09 en 
Zo/ 09-09 
Open monumentendagen
Het thema is dit jaar 'Groen van Toen'. 
Tijdens deze dagen is de Kruiskerk, 
de kerk met de duizend ramen, 
open voor bezichtiging. Ook het park 
eromheen is een bezoek waard.

Vr/ 14-09 
Beloofd is Beloofd
Noteert u deze bijzondere muzikale 
voorstelling van de theatergroep Holy 

Bridge alvast in uw agenda.
Het stuk vertelt het verhaal van zes 
Nederlandse mensen die op reis 
gaan naar Israël en de Palestijnse 
gebieden. Een tekstschrijver heeft 
hun verhalen omgezet in een 
theaterstuk. 
De spelers nemen ons mee op hun 
tocht door het Heilige Land. Zij geven 
ons een kijkje in de wonderlijke 
wereld van dit prachtige land. Maar ze 
tonen ons ook op indringende wijze 
de realiteit, hoe het confl ict in het 
Midden-Oosten het dagelijks leven 
van vele mensen beïnvloedt.
De voorstelling, die ongeveer een 
uur duurt, wordt gevolgd door een 
nabespreking, waarin thema’s als 
respect, verdraagzaamheid en vrede 
centraal staan.
Luister, zie en beleef deze unieke 
voorstelling. In de Pelgrimskerk, om 
20.00 uur. Zie www.holyswitch.nl.

Agenda
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Harrie Oosterhuis

Elke morgen, elke morgen als de zon langzaam opstijgt 

Elke morgen als ik over de horizon uitkijk 

Vraag ik me af wat er daarachter is, wat de horizon mij verzwijgt 

Ik stap naar buiten en begin te lopen. 

hopend dat ik ooit de wereld achter de horizon bereik

In de morgen met de zon in m’n nek 

Tot in de avond loop ik naar het rode contrast 

Totdat het laatste zonlicht me word ontnomen 

Alleen maar om aan de andere kant van de horizon te komen

maar ik zit vast 

want voor al die mooie dingen die voor mij verschijnen 

zal er altijd evenveel achter mij verdwijnen

Lopen naar 
de horizon

en wat ik ook probeer 

ook al loop ik dagen lang naar de horizon 

en ook al doen m’n voeten zo'n zeer 

en kan ik niet meer 

nog steeds ben ik niet verder gekomen 

de horizon heeft bijna al mijn vrijheid ontnomen 

de horizon laat me nooit alles zien

ik kan alleen nog maar dromen 

van al die mooie dingen die nog moeten komen 

en nu pas begrijp ik het 

de horizon verleggen is niet naar de horizon lopen 

de horizon verleggen is je ogen dichtdoen en de wereld zien.


